Οργάνωση

Σε συνεργασία

Πανεπιστημιακή Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική
Τμήμα Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υπό τις αιγίδες:

3

ο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
16-18
Οκτωβρίου
ΒΙΒΛΙΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

2020

Ramada Plaza
Thraki

ivf2020.mdcongress.gr

Αλεξανδρούπολη
1

3

ο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΑ01-ΕΑ21

2

3

ο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

EA-01. Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΈΝΟΥ ΓΕΝΩΜΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ (CLINICAL EXOME SEQUENCING) ΣΤΗ
ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΉΓΗΤΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΌΤΗΤΑΣ.
Οικονομάκη Κ.1, Χριστοπούλου Γ.1, Αργυρίου Α.2, Δάφνης Δ.2, Γιακουμάκης Ι.2, Κιοσές Θ.3, Τσιτσεκιάν Β.3,
Κωσταράς Κ.4, Ψαθάς Π.4 και Κωνσταντουλάκης Π.5
1
ScienceLabs ΑΙΕ, Αθήνα
2
Mediterranean Fertility Institute, Χανιά
3
Diagnostica, Ξάνθη
4
Institute of Life, Αθήνα
5
GENOTYPOS SCIENCE LABS, ΑΙΕ, Αθήνα
Εισαγωγή: Η υπογονιμότητα, παρ’ ότι δεν αποτελεί τυπική νόσο, παίρνει διαστάσεις μείζονος ζητήματος
υγείας με σημαντικές ψυχοκοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Η αιτιολόγησή της είναι ετερογενής και
παρά τις προσπάθειες, κάποια ζευγάρια παραμένουν αδιάγνωστα. Είναι πιθανό, οι περιπτώσεις ιδιοπαθούς
υπογονιμότητας να είναι γενετικής αιτιολόγησης και ή γενετική βλάβη να μην ανευρίσκεται με τους συνήθεις
γενετικούς ελέγχους.
Σκοπός: Με την εφαρμογή διευρυμένου γενωμικού ελέγχου, είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν γενετικά
αίτια της υπογονιμότητας, τα οποία διαφεύγουν των κλασικών διερευνήσεων, ελέγχοντας ταυτόχρονα όλα
τα γονίδια, τα οποία είναι γνωστό ότι εμπλέκονται στην υπογονιμότητα, ακόμα και αν αυτά δεν έχουν ακόμα
συσχετιστεί απόλυτα με αυτήν.
Υλικά-Μέθοδος: Για την εφαρμογή του γενωμικού ελέγχου με αλληλούχιση του DNA επόμενης γενιάς (NGS,
Next Generation Sequencing),απαιτείται μια απλή αιμοληψία ή λήψη επιθηλιακών κυττάρων παρειάς, από
τα οποία απομονώνεται γενετικό υλικό του εξεταζομένου. Ακολούθως, επιλέγονται οι μεταφραζόμενες
περιοχές 4.900 κλινικά σημαντικών γονιδίων και ορισμένες ρυθμιστικές περιοχές αυτών με τη χρήση>150.000
ανιχνευτών σχεδιασμένων έναντι του ανθρωπίνου γονιδιώματος. Μετά την αλληλούχιση ακολουθεί
πολύπλοκη βιοπληροφορική ανάλυση και τα ευρήματα ταξινομούνται με βάση την παθογονικότητά τους,
κατόπιν αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων και τη διεθνή βιβλιογραφία.
Αποτελέσματα: Κατόπιν στενής συνεργασίας των κλινικών με τους εργαστηριακούς επιστήμονες, επιλέχθηκε
το φάσμα των γονιδίων προς ανάλυση, βασιζόμενοι κυρίως στη βάση δεδομένων HumanPhenotypeOntology
(HPO).Επιλέχθηκαν συνολικά 109 γονίδια είτε με γνωστή αιτιολογική σχέση με την υπογονιμότητα και στα 2
φύλα, είτε με γνωστό ρόλο στους μηχανισμούς της αναπαραγωγής. Μελετήθηκαν συνολικά 41 περιπτώσεις
ανδρών και γυναικών με αδιάγνωστη υπογονιμότητα και σε 31 περιστατικά βρέθηκε παθογόνος ή πιθανά
παθογόνος μετάλλαξη.
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή γενωμικών ελέγχων στην ανεξήγητη υπογονιμότητα δύναται να αποκαλύψει
το γενετικό υπόβαθρο σε πολλές αδιάγνωστες περιπτώσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιλογή της
κατάλληλης στρατηγικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
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EA-02. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ 		
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ.
Μεζαρλή Ε, Συμεωνίδης Π, Γκαϊτατζή Φ, Τρυψιάνης Γ, Βασιλειάδης Σ., Σπυροπούλου Ι, Κουτλάκη Ν, Γαλάζιος Γ.
Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη συσχέτισης του αυξημένου Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) με
την ποιότητα των εμβρύων κατά την διάρκεια κύκλων IVF, προκειμένου να ερευνηθεί κατά πόσο το βάρος της
μητέρας είναι παράγοντας ικανός να μεταβάλει την ποιότητα των εμβρύων. Πραγματοποιήθηκε στατιστική
ανάλυση σε δεδομένα 437 κύκλων IVF/ICSI γυναικών από τη Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του
ΠΓΝΑ, τα οποία διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με την ημέρα της εμβρυομεταφοράς (ομάδα 1:
έμβρυα δεύτερης ημέρας ανάπτυξης-D2 ,ομάδα 2: έμβρυα τρίτης ημέρας ανάπτυξης-D3). Έπειτα, οι
ασθενείς ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τον ΔΜΣ σε γυναίκες με φυσιολογικό βάρος (ΔΜΣ >24,9 kg/m2), σε
υπέρβαρες γυναίκες (ΔΜΣ=25-29,9 kg/m2) και σε παχύσαρκες γυναίκες (ΔΜΣ> 30 kg/m2). Στην συνέχεια,
ταξινομήθηκαν περαιτέρω με βάση την ηλικία (ομάδα γυναικών <35 ετών, ομάδα γυναικών ≥35 έτη).
Ακολούθως, προσδιορίστηκε η ποιότητα των εμβρύων με βάση το εμβρυικό γινόμενο (Embryo Score).
Αφού υπολογίστηκε η μέση τιμή του Embryo Score, τόσο του συνόλου των εμβρύων όσο και του Embryo
Score μόνο των εμβρύων που μεταφέρθηκαν, έγινε συσχέτιση τους με τις παραπάνω υποομάδες γυναικών.
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως, στις νεαρές γυναίκες η παχυσαρκία επηρεάζει την ποιότητα
των εμβρύων και μειώνει το Embryo Score, αυτών που μεταφέρθηκαν κατά την δεύτερη ημέρα ανάπτυξης.
Στις μεγαλύτερες γυναίκες (≥35 ετών) το βάρος δεν φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο. Για τις γυναίκες που
πραγματοποίησαν την εμβρυομεταφορά την τρίτη ημέρα, τα αποτελέσματα έδειξαν, πως ο ΔΜΣ δεν μπορεί
να συσχετισθεί με την ποιότητα των εμβρύων τους
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EA-03. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΥ
ΟΡΜΟΝΗΣ (FSRH ) ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΛΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ.
Κούρτη Β., Γκαϊτατζή Φ., Συμεωνίδης Π., Ναούμης Π., Αναγνωστόπουλος Κ., Κωνσταντινίδης Θ.,
Πανοπούλου Μ., Βασιλειάδης Σ., Σπυροπούλου Ι., Κουτλάκη Ν., Γαλάζιος Γ.
Η μοριακή δομή και η λειτουργία του υποδοχέα της FSH αποτελεί ουσιαστικό ρυθμιστικό παράγοντα
ικανοποιητικής απόκρισης των ωοθηκών στη διέγερση με γοναδοτροπίνες. Οι επιμέρους παράμετροι
απόκρισης στην ωοθηκική διέγερση πιθανόν να διαφοροποιούνται σε σχέση με την έκφραση του γονιδίου
του υποδοχέα της FSH.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της συμμετοχής του πολυμορφισμού στη θέση 680
του γονιδίου του υποδοχέα της FSH στην ικανοποιητική ωοθηκική απάντηση σε σχέση με τις κλασικές
παραμέτρους.
Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 31 γυναίκες οι οποίες είχαν καλή απόκριση (κριτήρια Bologna) όσον αφορά
την ωοθηκική διέγερση κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση. Έγινε ταυτοποίηση του γονοτύπου του
πολυμορφισμού στη θέση 680 του γονιδίου του υποδοχέα της θυλακιοτρόπου ορμόνης από περιφερικό
αίμα με παράλληλη μέτρηση των επιπέδων της οιστραδιόλης στο ωοθυλακικό υγρό την ημέρα της ωοληψίας
. Τα αποτελέσματα συσχετίστηκαν με τις κλασικές παραμέτρους αξιολόγησης της απάντησης στην ωοθηκική
διέγερση.
Οι γυναίκες που έφεραν το αλληλόμορφο σερίνης (Ser) στη θέση 680, είτε σε ομοζυγωτία είτε σε ετεροζυγωτία,
εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα βασικής FSH και απαιτούσαν μεγαλύτερες δόσεις εξωγενώς χορηγούμενων
γοναδοτροπινών σε σχέση με γυναίκες ομόζυγες για το αλληλόμορφο ασπαραγίνης(Asn). Δεν παρατηρήθηκε
διαφορά στα επίπεδα της οιστραδιόλης στο ωοθυλακικό υγρό στους διάφορους γονοτύπους.
Συμπερασματικά το αλληλόμορφο σερίνης (Ser) πιθανώς να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης
δυσχερέστερης απάντησης στην ωοθηκική διέγερση χωρίς να επηρεάζει άμεσα την τελική έκβαση της
εξωσωματικής γονιμοποιήσης.
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EA-04. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΥΛΛΕΡΙΟΥ ΟΡΜΟΝΗΣ (ANTIMULLERIAN HORMONE – AMH) ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ (SRAGES) ΣΤΟ ΩΟΘΥΛΑΚΙΚΟ ΥΓΡΟ,
ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS), ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ (IVF).
Δεληγιάννης Σ., Συμεωνίδης Π., Καλτσουνάκη Κ., Γκαϊτατζή Φ., Τρυψιάνης Γ., Σπυροπούλου Ι., Κουτλάκη
Ν., Γαλάζιος Γ.
Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει τo συσχετισμό της AMH και των sRAGEs στο ωοθυλακικό υγρό
(Follicular Fluid-FF) σε γυναίκες με PCOs με παραμέτρους έκβασης της IVF.
Μετρήθηκαν τα επίπεδα των FF AMH, AMH ορού και F sRAGEs σε 49 γυναίκες οι οποίες υποβλήθηκαν σε IVF
στη Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του ΠΓΝΑ. Οι γυναίκες διαιρέθηκαν σε μία ομάδα 12 γυναικών
με PCOs και μία ομάδα 37 γυναικών με απουσία του συνδρόμου. Ακολούθησε συσχέτιση των ανωτέρω
παραγόντων, λαμβάνοντας υπόψιν τα κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των γυναικών και των δύο
ομάδων, με παραμέτρους έκβασης της IVF.
Δε βρέθηκε συσχέτιση των παραγόντων που ερευνήθηκαν (AMH ορού, FF AMH και FFsRAGEs) μεταξύ
τους σε καμία από τις δύο ομάδες. Ο συνδυασμός των FFsRAGEs και των τιμών της ΑΜΗ ορού και FF δε
συσχετίστηκε με τις παραμέτρους έκβαση της IVF. Τα επίπεδα των FFsRAGEs ανευρέθηκαν σε υψηλότερες
τιμές στις γυναίκες με PCOs (p-value<0,01). Δε βρέθηκε συσχέτιση της συγκέντρωσης των sRAGEs με τον
αριθμό των ωαρίων που λήφθηκαν ούτε με τον αριθμό των εμβρύων που προέκυψαν στις γυναίκες με
PCOs. Η συγκέντρωση των FFsRAGEs βρέθηκε να έχει αρνητική συσχέτιση με την ποιότητα των ωαρίων
που λήφθηκαν στις γυναίκες χωρίς PCOs (r=-0,484,p-value=0,003). Αρνητική συσχέτιση διαπιστώθηκε και
μεταξύ της συγκέντρωσης των FFsRAGEs και του BMI στις γυναίκες με απουσία του συνδρόμου (r=-0,401,pvalue=0,014).
Συμπέρασμα: Οι τιμές των FFsRAGEs σε συνδυασμό με τις τιμές της AMH (FF και ορού) δε μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως προγνωστικοί δείκτες στην έκβαση της IVF, μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν
χωριστά και μόνο σε γυναίκες χωρίς PCOs.
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EA-05. ΓΕΝΩΜΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ ΣΎΛΛΗΨΗ: ΜΙΑ ΝΈΑ ΕΠΟΧΉ ΣΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΓΕΝΕΤΙΚΏΝ
ΝΟΣΗΜΆΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΉ ΚΑΤΆΛΛΗΛΩΝ ΔΟΤΏΝ
ΓΑΜΕΤΏΝ.
Οικονομάκη Κ.1, Χριστοπούλου Γ.1, Κωσταράς Κ.2, Ψαθάς Π.2, Κιοσές Θ.3, Τσιτσεκιάν Β.3 και
Κωνσταντουλάκης Π.4
1
ScienceLabs ΑΙΕ, Αθήνα
2
Institute of Life, Αθήνα
3
Diagnostica, Ξάνθη
4
ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ–ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ΑΙΕ, Αθήνα
Εισαγωγή: Τα αυτοσωμικά υπολειπόμενα γενετικά νοσήματα προϋποθέτουν δύο βιολογικούς γονείς
φορείς για να γεννηθεί πάσχον παιδί. Περισσότεροι από τους μισούς μελλοντικούς γονείς είναι φορείς
κληρονομικής νόσου. Στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η επιλογή κατάλληλου δότη γαμετών αφορά και
τη γενετική του «επιβάρυνση».
Σκοπός: Με το γενωμικό έλεγχο, που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, γίνεται έλεγχος φορέων για περίπου
300 αυτοσωμικά υπολειπόμενα κληρονομούμενα νοσήματα σε μία μόνο εξέταση, ώστε να γνωρίζει ένα
ζευγάρι τις επιλογές του για την αποφυγή γέννησης πάσχοντος παιδιού.
Μέθοδος: Για την εφαρμογή του γενωμικού ελέγχου με αλληλούχισηDNAεπόμενης γενιάς (NGS, NextGenerationSequencing),απομονώθηκε DNAαπό περιφερικό αίμα ή επιθηλιακά κύτταρα παρειάς. Ακολούθως,
επιλέχθηκαν οι μεταφραζόμενες περιοχές 4.900 γονιδίων και ορισμένες ρυθμιστικές περιοχές αυτών με τη
χρήσηειδικά σχεδιασμένων ανιχνευτών. Μετά την αλληλούχιση ακολούθησε πολύπλοκη βιοπληροφορική
ανάλυση και τα ευρήματα ταξινομήθηκαν βάσει της παθογονικότητάς τους, κατόπιν αναζήτησης σε βάσεις
δεδομένων και τη διεθνή βιβλιογραφία. Για τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία και το Σύνδρομο Εύθραυστου Χ
εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι MLPA (MultiplexLigation-dependentProbeAmplification) και HRM (HighResolutionMelt) αντίστοιχα, λόγω περιορισμών της τεχνικής NGS.
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των γονιδίων που αλληλουχούνται για κάθε υποψήφιο δότη γαμετών,
επιλέγονται προς ανάλυση 15 γονίδια, τα οποία συστήνεται να ελέγχονται από εθνικούς και διεθνείς
φορείς. Διευρύνοντας τον έλεγχο για 569 γονίδια μπορεί να αποκαλυφθεί φορεία για μία ή περισσότερες
από τις 300 σχετιζόμενες γενετικές νόσους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εφαρμόστηκε σε έναν εκ των
δύο μελλοντικών γονέων με στόχο να γίνει στοχευμένος έλεγχος στον άλλον, σε περίπτωση ευρήματος.
Συμπεράσματα: Ο διευρυμένος γενωμικός έλεγχος φορέων δύναται να αποκαλύψει πολύτιμες πληροφορίες
στους μελλοντικούς γονείς, ώστε να προχωρήσουν σε αποτελεσματικό οικογενειακό προγραμματισμό. Τους
δίνεται εγκαίρως η επιλογή αποφυγής γέννησης πάσχοντος παιδιού, σε περίπτωση που και οι δύο είναι
φορείς, με σχεδιασμό προγεννητικής ή προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης ή/και επιλογή κατάλληλου
δότη στην περίπτωση ένταξης σε πρόγραμμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
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EA-06. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ.
Κανσίζογλου Α., Γκαϊτατζή Φ., Συμεωνίδης Π., Ναούμης Π., Τρυψιάνης Γ., Βασιλειάδης Σ., Σπυροπούλου Ι.,
Κουτλάκη Ν., Γαλάζιος Γ.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συσχετιστούν η ποιότητα του σπέρματος μέσω κάποιων παραμέτρων
(συγκέντρωση, ολικός αριθμός, κινητικότητα (α+β) των σπερματοζωαρίων) με την ποιότητα του εμβρύου
που προκύπτει από εξωσωματική γονιμοποίηση.
Συμπεριελήφθησαν στοιχεία από 159 ζευγάρια που υποβλήθηκαν σε εξωσωματική γονιμοποίηση στη
Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του ΠΓΝΑ. Στα ζευγάρια αυτά η ηλικία της γυναίκας ήταν κάτω ή
ίση των 35 ετών και ο παράγοντας υπογονιμότητας ήταν ανδρικός ή/και σαλπιγγικός. Στα στοιχεία που
χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονται η συγκέντρωση του σπέρματος , ο ολικός αριθμός και η κινητικότητα
(α+β) των σπερματοζωαρίων, η μέση τιμή του ES για τα ολικά έμβρυα του ζευγαριού, η μέση τιμή του
εμβρυικού γινομένου για τα έμβρυα που μεταφέρθηκαν στη γυναίκα (ES-ET), η ημέρα ανάπτυξης των
εμβρύων του ζευγαριού καθώς και η έκβαση της εξωσωματικής.
Στα αποτελέσματα υπάρχει σημαντικά θετική συσχέτιση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων με τo ΕS-ET
για τα έμβρυα 2ης ημέρας. Επιπλέον υπάρχει όχι στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση της συγκέντρωσης
του σπέρματος και του ολικού αριθμού των σπερματοζωαρίων με τα ES και ES-ET.
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EA-07. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΤΑΜΗΝΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΓΕΝΗ
ΑΝΟΡΕΞΙΑ.
Ντάνης Α., Κοτσιαύτη Α.
Κέντρο Ημέρας ”ΑΝΑΣΑ” , Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η αξιολόγηση των διαταραχών του καταμήνιου
κύκλου καθώς και τα προβλήματα αναπαραγωγής σε ασθενείς με νευρογενή ανορεξία .
ΥΛΙΚΑ – ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναδρομική μελέτη του Κέντρου Ημέρας <<ΑΝΑΣΑ>> κατά το χρονικό έτος 2019. Στη
μελέτη συμμετέχουν 23 ασθενείς με νευρογενή ανορεξία , ενώ το δείγμα περιλαμβάνει γυναίκες και άνδρες
αναπαραγωγικής ηλικίας , 16 έως 45 ετών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Βασική προϋπόθεση για την επιβίωση του ατόμου αποτελεί
η ικανοποίηση του αισθήματος της πείνας. Οι διαταραχές πρόσληψη τροφής χαρακτηρίζονται από
προβληματικές συμπεριφορές σε σχέση με την κατανάλωση θρεπτικών συστατικών επηρεάζοντας το
σωματικό βάρος και καθ’ επέκταση την υγεία του ατόμου. Ένα σημαντικό ποσοστό των γυναικών με νευρογενή
ανορεξία παρουσιάζουν αμηνόρροια παρά τη χορήγηση από του στόματος οιστρογόνων στην πλειοψηφία
αυτών. Συγκεκριμένα παρατηρήσαμε αμηνόρροια στο 100 % των γυναικών με ΒΜΙ<= [12.1, 14], 40% στον
γυναικείο πληθυσμό με ΒΜΙ <= [ 15 ,16 ], 20% με ΒΜΙ <= [ 16, 17 ] και 5 % σε ΒΜΙ <= [ 17 , 18,5 ]. Σημειώνεται
πως σημαντικό ποσοστό των παραπάνω γυναικών παρουσιάζει σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών ενώ στην
πλειοψηφία τους δεν έχουν τεκνοποιήσει. Παράλληλα, αξίζει να υπογραμμίσουμε πως στον αντίστοιχο
πληθυσμό των ανδρών με νευρογενή ανορεξία δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα αναπαραγωγής στο
σύνολό τους. Οι ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής αποτελούν ειδική κατηγορία όσον αφορά την
κάλυψη των ενεργειακών τους απαιτήσεων και των αποτελεσμάτων που επιφέρει στον οργανισμό τους η
ανεπαρκής πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών.
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EA-08. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΩΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ICSI ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΙΝΑΙ Η ΗΜΕΡΑ 0 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ;
Μαζιώτης Ε.1,2, Νικολέττος Κ.3, Tιπτιρή-Κουρπέτη Α.3, Κουτσιλιέρης Μ.2, Ασημακόπουλος Β.1, Νικολέττος Ν.3,4,
Σιμοπούλου Μ.2
1
Εργαστήριο Φυσιολογίας Αναπαραγωγής, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
2
Εργαστήριο Φυσιολογίας «Φυσιολογείον», Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α
3
Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Ιδιωτική Κλινική «Εμβρυοκοσμογένεσις»
4
Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΔΠΘ, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων μεταξύ της μορφολογίας και
συμπεριφοράς ωαρίων κατά τη μικρογονιμοποίηση-ICSI, με την έκβαση ενός κύκλου υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής.
ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνολικά 477 γυναίκες με 3452 ωάρια συμπεριλήφθησαν στην προοπτική μελέτη,
τα έμβρυα καλλιεργήθηκαν σε μονήρη καλλιέργεια μέχρι την 3η ημέρα όποτε και πραγματοποιήθηκε η
εμβρυομεταφορά.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το μη φυσιολογικό πάχος της διάφανης ζώνης σχετίζεται με την απότομη ρήξη της
κυτταρικής μεμβράνης (ΚΜ) και την αποτυχία γονιμοποίησης. Τα μη-φυσιολογικά χαρακτηριστικά του
ωοπλάσματος συσχετίζονται με μη-φυσιολογική συμπεριφορά κατά την ICSI, κακή ποιότητα ζυγωτού,
ενώ η κοκκώδης υφή του κυτταροπλάσματος με την αποτυχία γονιμοποίησης. Το μεγάλο μέγεθος ωαρίου
σχετίστηκε με υψηλή αντίσταση κατά την ICSI. Ο μεγάλος διαμεμβρανικός χώρος σχετίζεται με μη
φυσιολογική ρήξη της ΚΜ, ενώ η κοκκώδης υφή του συνδέεται με υψηλή αντίσταση κατά την ICSI. Η μη
φυσιολογική συμπεριφορά του ωαρίου κατά την ICSI σχετίζεται με κακή ποιότητα ζυγωτών και με αποτυχία
γονιμοποίησης. Μόνο η ξαφνική ρήξη της ΚΜ σχετίστηκε με το ποσοστό γέννησης ζώντων νεογνών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς των ωαρίων κατά την ICSI
παρέχει πληροφορίες σχετικά με την έκβαση του κύκλου. Η διερεύνηση των εν λόγω παραμέτρων μπορεί
να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός συστήματος βαθμολόγησης ή ενός μοντέλου πρόβλεψης, με σκοπό την
βελτίωση της έκβασης της εξωσωματικής γονιμοποίησης.
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EA-09. Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΝΤΡΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
Tsonis O.1, Γκρόζου Φ.2, Πασχόπουλος Μ.3
1
University Hospital of Ioannina;
2
Department of Obstetrics and Gynaecology, university hospitals of Birmingham, UK
3
Γυναικολογικη και Μαιευτικη Κλινικη, πανεπιστημιακο γενικο νοσοκομειο Ιωαννινων
Σκοπος εργασιας: Η αναδειξη του μικροβιωματος στο αναπαραγωγικο συστημα της γυναικας και του αντρα
που υποβαλλεται σε ιατρικως υποβοηθουμενες τεχνικες αναπαραγωγης.
Τα τρέχοντα επιστημονικά στοιχεία αποκαλύπτουν τη σημασία του ανθρώπινου μικροβίωματος στην υγεία
και στις ασθένειες.
Η παρουσία μικροβίων στο εσωτερικό του αρσενικού και θηλυκού αναπαραγωγικού συστήματος έχει
τεκμηριωθεί καλά και οι θεωρίες υποδηλώνουν ότι μια πιθανή διακοπή των σχεσεω τους μπορεί να
έχει δυσμενείς επιπτώσεις αναπαραγωγική υγεία και αναπαραγωγικά αποτελέσματα. Τροποποιημένο
ενδομητρικό και κολπικό μικροβιωμα θα μπορούσε να επηρρεασει την αναπαραγωγική έκβαση σε στείρα
ζευγάρια που υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Η ανάλυση των σπερματικών υγρών
θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει την έγκαιρη και κατάλληλη προσέγγιση σε περιπτώσεις ανώμαλης
αναπαραγωγικής μικροχλωρίδα. Οι βασικές γνώσεις σχετικά με το θέμα αυτό θα μπορούσαν να παρέχουν
εμπειρογνώμονες γονιμότητας καλύτερη κατανόηση όσον αφορά την ανεξήγητη γονιμότητα, αυξάνοντας τα
ποσοστά επιτυχίας των ARTs. Σε αυτην την ανασκόπηση, συνοψίζουμε τις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με το
μικροβιωμα του αρσενικού και θηλυκού αναπαραγωγικού και των επιπτώσεών της στα ποσοστά επιτυχίας
των ART σε στείρα ζευγάρια.
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EA-10. ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ.
Ζαχαρής Κ.1, Τσιλιώνης Β.2, Δραγούμης Γ.2, Ντάλλα Β.3, Νταφόπουλος Κ.4
Ειδικευόμενος Ιατρός Μαιευτικής Γυναικολογίας, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας;
2
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Λάρισας;
3
Κλινική Εμβρυολόγος, Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Μαιευτική-Γυναικολογική
Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας;
4
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Λάρισας

1

Εισαγωγή: Η πλευριτική συλλογή παρατηρείται σε περίπου 10% των περιπτώσεων της σοβαρής μορφής
συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών (OHSS) και σχετίζεται συνήθως με κλινικό ασκίτη. Η πλευριτική συλλογή
ως μεμονωμένο εύρημα χωρίς παρουσία ασκίτη στα πλαίσια του OHSS δεν είναι επαρκώς περιγεγραμμένη
στους πίνακες ταξινόμησης του συνδρόμου.
Σκοπός: Η παρουσίαση δύο περιστατικών ετερόπλευρης πλευριτικής συλλογής ως ασυνήθης κλινική
εκδήλωση του OHSS.
Υλικό-μέθοδος: Η πρώτη περίπτωση είναι μία 37χρονη γυναίκα με όψιμης έναρξης OHSS, ενώ το δεύτερο
περιστατικό αφορά μία ασθενή 30 ετών με πρώιμης έναρξης OHSS.
Αποτελέσματα: Η πλευριτική συλλογή ήταν η προεξάρχουσα κλινική εκδήλωση του συνδρόμου και στις δύο
περιπτώσεις. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε επαναλαμβανόμενες θωρακοκεντήσεις και ανάρρωσαν πλήρως
χωρίς περαιτέρω επιπλοκές. Η πρώτη γυναίκα γέννησε με καισαρική τομή λόγω ισχιακής προβολής ένα
υγιές νεογνό.
Συμπεράσματα: Η ετερόπλευρη πλευριτική συλλογή χωρίς παρουσία ασκίτη θα πρέπει να περιλαμβάνει
στη διαφορική της διάγνωση το OHSS, όταν εμφανίζεται σε ασθενείς με ιστορικό ωοθηκικής διέγερσης στα
πλαίσια κάποιας μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στις περιπτώσεις αυτές, το OHSS απαιτεί άμεση
και σωστή αντιμετώπιση καθώς η εσφαλμένη διάγνωση και οι μη-στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις
μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τη νοσηρότητα.
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EA-11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ DNA ΣΕ ΩΟΘΥΛΑΚΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΤΩΧΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΩΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΩΧΡΙΝΙΚΗ ΦΑΣΗ, ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Τσιούλου Π.1,2, Σιμοπούλου Μ.1,2, Μαζιώτης Ε.1,2, Γιαννέλου Π.1,3, Γλάβα Α.1, Γρηγοριάδης Σ.1,2, Ραπάνη
Α.1,2, Πάντου Α.3, Χρονοπούλου Μ.3, Πετρούτσου Κ.3, Κουτσιλιέρης Μ.1, Πάντος Κ.3, Μαστοράκος Γ.4,
Σφακιανούδης K.3
1
Εργαστήριο Φυσιολογίας «Φυσιολογείον», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
2
Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο,
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
3
Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Ιδιωτική Κλινική «Γένεσις Αθηνών»
4
Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδους Διαβήτη και Μεταβολισμού, Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική,
Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
ΣΚΟΠΟΣ: Διερεύνηση της πρακτικής της ωοληψίας κατά την ωχρινική φάση (LuPOR) σε πτωχές απαντήτριες,
αξιολογώντας τα επίπεδα ελεύθερου κυτταρικού DNA (cfDNA) στο ωοθυλακικό υγρό (FF) φυσικών κύκλων
εξωσωματικής γονιμοποίησης.
ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείται από 47 πτωχές απαντήτριες, βάσει κριτηρίων
Bologna, που ανιχνεύτηκαν με δεύτερο ωοθυλακικό κύμα και υποβλήθηκαν σε LuPOR. Τα FF δείγματα
προετοιμάστηκαν για απομόνωση του cfDNA, που ποσοτικοποιήθηκε μέσω Q-PCR. Επιλέχθησαν οι εκκινητές
ALU115 και ALU247, που αντιστοιχούν σε νέκρωση και απόπτωση, ώστε να ταυτοποιηθεί η προέλευση του
cfDNA μέσω του λόγου Q247/Q115. Τα FF cfDNA επίπεδα και ο λόγος Q247/Q115 τόσο από την ωοληψία
στην ωοθυλακική φάση (FoPOR), όσο και από την LuPOR, συσχετίστηκαν με εμβρυολογικά δεδομένα. Η
στατιστική ανάλυση έγινε με την R γλώσσα προγραμματισμού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: H μέση τιμή των επιπέδων ALU115 ήταν μικρότερη στην FoPOR σε σύγκριση με την LuPOR
(0,79±0.72 vs 1,46±1.59ng/μl, p-value=0,02). Επιπλέον, βρέθηκαν λιγότερα ληφθέντα (p-value=0,02) και
ώριμα ωάρια (p-value=0,02) στην FoPOR έναντι της LuPOR. Επίσης, ο λόγος Q247/Q115 ήταν μεγαλύτερος
στα FoPOR έμβρυα που δεν προχώρησαν στο στάδιο της αυλάκωσης (p-value=0,006) ή της βλαστοκύστης
(p-value=0,04), ενώ ήταν μεγαλύτερος στα LuPOR έμβρυα που δεν προχώρησαν στο στάδιο της βλαστοκύστης
(p-value=0,008). Επιπρόσθετα, ο λόγος Q247/Q115 βρέθηκε μικρότερος στις FoPOR βλαστοκύστες υψηλής
ποιότητας (p-value=0,03), και στα LuPOR έμβρυα υψηλής ποιότητας στο στάδιο της αυλάκωσης (p-value=0,01) και της βλαστοκύστης (p-value=0,02).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αποπτωτική προέλευση του FF cfDNA στο FoPOR και LuPOR, σε συνδυασμό με τα
εμβρυολογικά δεδομένα καθιστούν την εναλλακτική LuPOR πρακτική πολλά υποσχόμενη για τις πτωχές
απαντήτριες.
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EA-12. ΟΡΜΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑ.
Ντάνης Α., Κοτσιαύτη Α.
Κεντρο Ημέρας "ΑΝΑΣΑ"
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η αξιολόγηση των ορμονικών διαταραχών σε
γυναίκες με νευρογενή ανορεξία και αμηνόρροια.
ΥΛΙΚΑ – ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναδρομική μελέτη του Κέντρου Ημέρας <<ΑΝΑΣΑ>> κατά το χρονικό έτος 2019. Το
δείγμα περιλαμβάνει 20 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας με νευρογενή ανορεξία και διαταραχές του
καταμήνιου κύκλου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Η ικανοποίηση του αισθήματος της πείνας αποτελεί επιτακτική ανάγκη
για την επιβίωση του ανθρώπου. Η μη ολοκληρωμένη ημερήσια θερμιδική κάλυψη επιφέρει διαταραχές
στο σωματικό βάρος και καθ’ επέκταση στην υγεία του ατόμου. Στη διάρκεια του έτους 2019 μελετήθηκαν
20 γυναίκες ηλικίας 16 έως 45 ετών με νευρογενή ανορεξία. Το ΒΜΙ υπολογίζεται από 12.1 έως 18.5 kg/
m^2 ενώ ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών μας παρουσιάζουν αμηνόρροια διάρκειας 4 έως 15 μηνών.
Η παρουσία αμηνόρροιας παρατηρείται με μεγαλύτερη συχνότητα στις ασθενείς με χαμηλότερα επίπεδα
ΒΜΙ. Στα πλαίσια του ορμονικού ελέγχου των γυναικών με αμηνόρροια, οι σημαντικότερες μεταβολές
παρατηρήθηκαν στα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών με χαμηλά επίπεδα των Τ3, FT3 και Τ4 σε
ποσοστό 15% καθώς επίσης και στα επίπεδα της θυλακιοτρόπου και ωχρινοτρόπου ορμόνης. Συγκεκριμένα
διαπιστώθηκαν χαμηλά επίπεδα LH και FSH σε ποσοστό 15%, ενώ το 20% παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα
μόνο της LH. Η πρωινή κορτιζόλη ανευρέθηκε αυξημένη στο 10% των γυναικών με αμηνόρροια. Μεταβολές
παρατηρήθηκαν επιπλέον στα επίπεδα της Ε2 οιστραδιόλης, της 17-ΟΗ προγεστερόνης και της SHBG.
Σημειώνεται πως τα επίπεδα τεστοστερόνης και προλακτίνης ανευρέθηκαν φυσιολογικά στο σύνολο των
ασθενών μας.
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EA-13. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΠΛΗΣ
ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ (DUOSTIM) ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΠΤΩΧΗ ΩΟΘΗΚΙΚΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ.
Γρηγοριάδης Σ.1,2, Πάντου Α.3, Αγγελή Ε.3, Νικολέττος Κ.4, Βλάχος Ν.2, Σιμοπούλου Μ.1,2, Πάντος Κ.3
1
Εργαστήριο Φυσιολογίας «Φυσιολογείον», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
2
Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο,
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
3
Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Ιδιωτική Κλινική «Γένεσις Αθηνών»
4
Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Ιδιωτική Κλινική «Εμβρυοκοσμογένεσις»
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα μελέτη στοχεύει να διερευνήσει το αν κατά πόσον το πρωτόκολλο διπλής διέγερσης
των ωοθηκών (DuoStim) αποτελεί μία ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο διαχείρισης των ασθενών που
παρουσιάζουν πτωχή ωοθηκική απόκριση στα πρωτόκολλα διέγερσης των ωοθηκών (POR).
ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και έπειτα μεταανάλυση των εξαγόμενων δεδομένων. Η ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων PubMed/
MEDLINE, Embase και Cochrane Central Library έως τον Μάρτιο του 2019. Αναγνωρίζοντας πως το αντικείμενο
της μελέτης είναι νέο, αποφασίστηκε, τόσο στην συστηματική ανασκόπηση, όσο και στην μετα-ανάλυση,
να ενταχθούν μελέτες τόσο αναδρομικής, όσο και προοπτικής φύσης. Στον υπό διερεύνηση πληθυσμό
εντάχθηκαν POR ασθενείς που έλαβαν το πρωτόκολλο DuoStim, δηλαδή διέγερση των ωοθηκών, τόσο στην
ωοθυλακική, όσο και στην ωχρινική φάση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν πως το πρωτόκολλο DuoStim σχετίζεται με
αύξηση του αριθμού των ληφθέντων ωαρίων, των ληφθέντων ώριμων (MII) ωαρίων και του αριθμού των
καλής ποιότητας εμβρύων. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού ακύρωσης κύκλων έπειτα
από εφαρμογή του πρωτοκόλλου DuoStim. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως η διέγερση
στην ωχρινική φάση του κύκλου παρουσίασε ισοδύναμη απόδοση με την διέγερση στην ωοθυλακική φάση
του κύκλου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα δεδομένα καταδεικνύουν πως το πρωτόκολλο DuoStim μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση
του αναπαραγωγικού αποτελέσματος των POR ασθενών. Η διέγερση στην ωχρινική φάση του κύκλου
φαίνεται πως είναι μία ασφαλής επιλογή και πως δεν σχετίζεται με αύξηση του ποσοστού ανευπλοειδίας
στα έμβρυα. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή νέων, καλά σχεδιασμένων, προοπτικών μελετών.
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EA-14. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΜΒΡΥΩΝ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ 		
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ.
Γιαννέλου Π.1,2, Σιμοπούλου Μ.2, Σφακιανούδης Κ.1, Λαμπροπούλου Μ.3, Νικολέττος Κ.4, Κατούνα Α.1,
Πάντος Κ.1, Harper J.5
1
Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Ιδιωτική Κλινική ‘’Γένεσις Αθηνών’’
2
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α
3
Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
4
Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Ιδιωτική Κλινική «Εμβρυοκοσμογένεσις»
5
Reproductive Science Group, Institute for Women’s Health, U.C.L
ΣΚΟΠΟΣ
Παγκόσμιας κλίμακας ανάλυση δεδομένων για την καταγραφή των πρακτικών της απόρριψης των
πλεοναζόντων εμβρύων στο εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης.
ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ
Ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, επονομαζόμενο “Ανώνυμο ερωτηματολόγιο σχετικά με τις πρακτικές
απόρριψης εμβρύων” που σχεδιάστηκε για να εξασφαλιστεί η ανώνυμη συμμετοχή των κλινικών
εμβρυολόγων που ασκούν πρακτικές απόρριψης εμβρύων ανά τον κόσμο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Συλλέχθηκαν 703 ερωτηματολόγια από 65 χώρες. Η πλειονότητα των κλινικών εμβρυολόγων δήλωσε πως
απορρίπτει τα έμβρυα τοποθετώντας τα απευθείας στο κάδο απορριμμάτων και αυτό έχει επισημανθεί
τόσο στους φρέσκους, όσο και στους κατεψυγμένους κύκλους (39% και 36.7% αντίστοιχα). Το 66.4% των
εμβρυολόγων απορρίπτει τα έμβρυα ξεχωριστά, σε διαφορετικά χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της
ημέρας. Το 54% δήλωσαν πως περιμένουν μέχρι την 6η ημέρα για να απορρίψουν τα πλεονάζοντα έμβρυα.
Το 63.1% ανέφερε ότι πρόκειται για μια ελεγχόμενη διαδικασία που λαμβάνει χώρα παρουσία μαρτύρων. Το
93% ανέφερε πως δεν χρησιμοποιούν διαφορετικά πρωτόκολλα για ιδιάζουσες περιπτώσεις ασθενών. Παρ
‘όλα αυτά, το 17.8% ανέφερε πως δέχθηκε αίτημα για τη διεξαγωγή ειδικής τελετής για αυτά τα έμβρυα.
Το 59.5% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η πρακτική της κλινικής εμβρυολογίας θα επωφεληθεί από την
τήρηση ενός ενιαίου, καθολικά αποδεκτού πρωτοκόλλου απόρριψης των εμβρύων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ετερογένεια που επικρατεί μεταξύ των αναφερόμενων πρακτικών
απόρριψης εμβρύων, ενώ υπογραμμίζουν τη σημασία θέσπισης ενός συγκεκριμένου και καθολικά
εφαρμοζόμενου πρωτοκόλλου απόρριψης των εμβρύων στην κλινική πράξη.
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EA-15. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΚΙΣΠΕΠΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ.
Ζαχαρής Κ.1, Μπούκη Α.2, Μπαργιώτα Α.3, Ντάλα Β.4, Νταφόπουλος Κ.5
Ειδικευόμενος Ιατρός Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας;
2
Ειδικευόμενη Ιατρός Ενδοκρινολογίας, Ενδοκρινολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου;
3
Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθύντρια
Ενδοκρινολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας;
4
Κλινική Εμβρυολόγος, Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Μαιευτική-Γυναικολογική
Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας;
5
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
1

Εισαγωγή: Η κισπεπτίνη είναι νευρορμόνη και προϊόν του γονιδίου KISS1, συντίθεται κυρίως στον
προσθιοκοιλιακό περικοιλιακό πυρήνα (AVPV) και στον τοξοειδή πυρήνα (ARC) του υποθαλάμου και
αποτελεί ισχυρό διεγέρτη του συστήματος GnRH/γοναδοτροπινών.
Σκοπός: Η διερεύνηση των επιπέδων κισπεπτίνης στον ορό γυναικών με φυσιολογικό εμμηνορρυσιακό
κύκλο κατά τη διάρκεια του κύκλου.
Υλικά-Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν οκτώ υγιείς γυναίκες ηλικίας 23-35 ετών. Τα δείγματα ελήφθησαν
τις ημέρες 2 και 6 του κύκλου, τις ημέρες y (το μέγεθος του επικρατούς ωοθυλακίου ήταν περίπου 17mm),
y+7 και y+12. Έγινε μέτρηση της κισπεπτίνης-54 με ανοσοενζυμική μέθοδο (EIA) και των ορμονών FSH, LH,
οιστραδιόλης και προγεστερόνης με τη μέθοδο της ενισχυμένης χημειοφωταύγειας.
Αποτελέσματα: Οι τιμές της κισπεπτίνης ήταν χαμηλές τις πρώτες έξι ημέρες του κύκλου. Κατά την ημέρα
y, σημειώθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση της κισπεπτίνης (P<0,001), ενώ επτά ημέρες αργότερα, η τιμή
της παρουσίασε στατιστικά σημαντική πτώση (P< 0,001). Η οιστραδιόλη αυξήθηκε από την ημέρα y στην
y+7 (P<0,01). Η προγεστερόνη, επτά ημέρες μετά την ημέρα y, αυξήθηκε σημαντικά (P<0,001), υποδηλωτικό
της προηγηθείσας ωοθυλακιορρηξίας. Η συγκέντρωση της FSH παρουσίασε σημαντική αύξηση από τη 2η
στην 6η ημέρα, ενώ η μέγιστη τιμή της LH διαπιστώθηκε την ημέρα y.
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη δείχνει για πρώτη φορά ότι περιωοθυλακιορρηκτικά υπάρχει αύξηση
της κισπεπτίνης στην κυκλοφορία, υποδηλώνοντας τη συμμετοχή της στην εκδήλωση του μεσοκύκλιου
κύματος των γοναδοτροπινών.
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EA-16. ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΩΟΘΗΚΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ.
Ραπάνη Α.1,2, Σφακιανούδης Κ.3, Κόκκαλη Γ.3, Νικολέττος Κ.4, Κουτσιλιέρης Μ.1, Σιμοπούλου Μ.1,2, Πάντος Κ.3,
Μαστοράκος Γ.2
1
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α
2
Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α
3
Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Ιδιωτική Κλινική ‘’Γένεσις Αθηνών’’
4
Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Ιδιωτική Κλινική «Εμβρυοκοσμογένεσις»
Σκοπός Εργασίας: Η ανεπάρκεια των ωοθηκών περιγράφεται ως ένα πολύπλευρο ζήτημα που ανακύπτει
συχνά στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Οι τρεις κύριες πιο αντιπροσωπευτικές διαγνώσεις
της ωοθηκικής ανεπάρκειας, συμπεριλαμβάνουν την πρόωρη ανεπάρκεια ωοθηκών (POF), την πτωχή
ανταπόκριση των ωοθηκών (POR) και την προχωρημένη ηλικία της μητέρας (AMA). Η συγκεκριμένη
μελέτη σκοπό έχει την παροχή πληροφοριών για τις θεραπείες αιχμής στην αντιμετώπιση της ωοθηκικής
ανεπάρκειας. Οι βιολογικοί μηχανισμοί, η αποτελεσματικότητα, οι πιθανές επιπλοκές, καθώς και οι βιοηθικές
ανησυχίες είναι θέματα που συζητούνται στο πλαίσιο της αναζήτησης της βέλτιστης θεραπείας.
Μέθοδος: Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και παρέχει μια
ολοκληρωμένη παρουσίαση και κριτική ανάλυση των καινοτόμων θεραπειών, που αν και δεν αποτελούν
κλινική πρακτική ρουτίνας, ωστόσο εμφανίζονται ως πολλά υποσχόμενες. Από την ωοθηκική έγχυση
πλάσματος πλουσίου σε αιμοπετάλια ή την ωοθηκική έγχυση βλαστοκυττάρων, στους τεχνητούς γαμέτες
και στις τεχνητές ωοθήκες, τη μεταμόσχευση ωοθηκών και τη θεραπεία μιτοχονδριακής αντικατάστασης, η
παρούσα ανασκόπηση πραγματεύεται όλα τα ανακύπτοντα ζητήματα.
Συμπεράσματα: Η ετερογένεια των ασθενών στην εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής προάγει την έρευνα
και οδηγεί στην εξερεύνηση νέων προσεγγίσεων. Αυτή η πληθώρα καινοτόμων θεραπειών που στοχεύει στην
επαρκή διαχείριση της ανεπάρκειας των ωοθηκών, στοχεύει στην αντιμετώπιση των υπογόνιμων ασθενών
και των αναπαραγωγικών τους επιλογών. Υπό το πρίσμα της έλλειψης των προοπτικών τυχαιοποιημένων
μελετών (RCTs) που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων, η κλινική πρακτική
αντιμετωπίζει την πρόκληση του «πώς» και «για ποιον» μπορεί να είναι επωφελείς αυτές οι προσεγγίσεις.
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EA-17. ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΠΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ.
Ζαχάκη Σ.1,2, Καλομοιράκη Μ.1, Κουβίδη Ε.3, Προμπονάς Ε.2, Σύρκος Σ.2, Πανοπούλου Μ.2, Πάντου Α.2,3,
Μαύρου Α.3, Καναβάκης Ε.3, Μανωλά Κ.1
1
Εργαστήριο Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας και Κυτταρογενετικής, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αθήνα
2
Κλινική «Γένεσις Αθηνών», Αθήνα
3
Genesis Genoma Lab, Γενετική διάγνωση, Κλινική Γενετική και Έρευνα, Αθήνα
Σκοπός εργασίας: Ανίχνευση πιθανών χρωμοσωμικών ανωμαλιών και γονιδιακών αλλαγών στον έκτοπο
ενδομητρικό ιστό γυναικών με ενδομητρίωση.
Υλικά-Μέθοδος: Η μελέτη περιλαμβάνει 32 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε διαγνωστική/θεραπευτική
λαπαροσκόπηση ενδομητρίωσης στην Κλινική «Γένεσις Αθηνών». Σε 25 διαπιστώθηκε ενδομητρίωση βάσει
της παρουσίας ενδομητριωσικών εστιών. Σε 18 αφαιρέθηκε ο έκτοπος ενδομητρικός ιστός και η διάγνωση
επιβεβαιώθηκε μετά από βιοψία και στο δείγμα του ιστού που αφαιρέθηκε έγινε κυτταρογενετικός έλεγχος με
μεθόδους κλασικής (καρυότυπος) και μοριακής (FISH) κυτταρογενετικής ανάλυσης. FISH πραγματοποιήθηκε
με ανιχνευτές των γονιδίων p53, ΑΤΜ, ΜΥC, ΙGΗ και MLL, των κεντρομερίδιων των χρωμοσωμάτων 7 και
8 και τις χρωμοσωμικές περιοχές 7q22/7q31. Σε όλες τις περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε και καρυότυπος
περιφερικού αίματος για έλεγχο του συστατικού καρυοτύπου.
Αποτελέσματα: Η καρυοτυπική ανάλυση του ενδομητρικού ιστού ήταν επιτυχής σε 15/18 περιπτώσεις. Σε
6/15 (40%) δείγματα παρατηρήθηκαν σποραδικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες, κυρίως των χρωμοσωμάτων 9,
11 και 17. Στο 55,6% των δειγμάτων παρατηρήθηκε πολυπλοειδία σε ποσοστό 4,3-16,7% των μεταφάσεων.
Η ανάλυση FISH έδειξε αναδιατάξεις του γονιδίου IGH σε 7/11 γυναίκες (63,6%) και του γονιδίου MLL
σε 4/6 γυναίκες (66.6%) και επιβεβαίωσε την παρουσία πολυπλοειδίας στον ενδομητρικό ιστό που είχε
παρατηρηθεί στον καρυότυπο των ίδιων ιστών. Οι αλλοιώσεις αυτές δεν ανιχνεύθηκαν στο περιφερικό
αίμα των γυναικών υποδεικνύοντας την πιθανή συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και εξέλιξη της νόσου.
Συμπεράσματα: Η κυτταρογενετική ανάλυση έδειξε την παρουσία πολυπλοειδίας και αναδιατάξεων των
γονιδίων IGH και MLL στον έκτοπο ενδομητρικό ιστό. Επιβεβαίωση των ευρημάτων σε μεγαλύτερο αριθμό
γυναικών και συσχέτιση τους με το στάδιο της νόσου θα συμβάλει στην κατανόηση της παθογένεσης της
σύνθετης αυτής νόσου.
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EA-18. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ: ΜΙΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ 1855 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ.
Βαξεβάνογλου Τ.1, Σφακιανούδης Κ.1, Καράντζαλη Ε.2, Μαρκομιχάλη Χ.1, Παππάς Α.1, Κουτσιλιέρης Μ.2,
Σιμοπούλου Μ.2, Πάντος Κ.1
1
Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Ιδιωτική Κλινική «Γένεσις Αθηνών»
2
Εργαστήριο Φυσιολογίας «Φυσιολογείον», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σκοπός εργασίας: Η παρούσα αναδρομική μελέτη παρατήρησης διεξήχθη στο πλαίσιο της διερεύνησης
του φαινομένου της ανώμαλης γονιμοποίησης σε σχέση με τις παραμέτρους της ανάλυσης του σπέρματος,
έπειτα από γονιμοποίηση μέσω ICSI.
Υλικά Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε έλεγχος των φακέλων των ζευγαριών που υποβλήθηκαν σε ICSI,
λόγω υπογονιμότητας ανδρικού παράγοντα. Συνολικά 1855 κύκλοι ICSI πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης. Η
ανάλυση και η αξιολόγηση των δειγμάτων σπέρματος πραγματοποιήθηκε με βάση τα κριτήρια του WHO.
Ο πληθυσμός της μελέτης διαχωρίσθηκε σε ομάδες ανάλογα με ευρήματα της ανάλυσης σπέρματος. Τα
περιστατικά που παρουσίαζαν φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου.
Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων παθολογικών παραμέτρων
του σπέρματος με το ποσοστό εμφάνισης ανώμαλα γονιμοποιημένων ωαρίων αποτελούμενων από
έναν ή τρεις PN. Το υψηλότερο ποσοστό αποτυχημένης γονιμοποίησης το παρουσίασε η ομάδα της
ολιγοασθενοτερατοζωοσπερμίας και το χαμηλότερο η ομάδα ελέγχου. Το χαμηλότερο ποσοστό επίτευξης
ανάπτυξης έως το στάδιο της αυλάκωσης το παρουσίασαν οι ομάδες της ολιγοασθενοζωοσπερμίας και της
ολιγοασθενοτερατοζωοσπερμίας. Επίσης, οι προαναφερόμενες ομάδες και η ομάδα της τερατοζωοσπερμίας
παρουσίασαν τα χαμηλότερα ποσοστά επίτευξης ανάπτυξης έως το στάδιο της βλαστοκύστης. Όσον
αφορά το ποσοστό επίτευξης κλινικής εγκυμοσύνης, οι ομάδες της ολιγοασθενοζωοσπερμίας και της
ολιγοασθενοτερατοζωοσπερμίας παρουσίασαν τα χαμηλότερα ποσοστά.
Συμπεράσματα: Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης καταδεικνύουν πως, όταν στην ανάλυση σπέρματος
παρατηρούνται δύο οι περισσότερες παθολογικές παράμετροι, με κύρια την ολιγοσπερμία, τότε είναι
πιθανό να παρατηρηθούν φαινόμενα ανώμαλης γονιμοποίησης, μη φυσιολογικής εμβρυϊκής ανάπτυξης
και μείωσης του ποσοστού επίτευξης κλινικής εγκυμοσύνης.

20

3

ο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

EA-19. ΜΩΣΑΪΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Χ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΗΜΑ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ.
Κουβίδη Ε.1, Ζαχάκη Σ.1,2, Τσαρουχά Χ.1, Πάντου Α.1, Χαραλάμπους Ι.1, Μανωλά Κ.2, Καναβάκης Ε.2, Πάντος
Κ.3, Μαύρου Α.1
1
Genesis Genoma Lab, Γενετική διάγνωση, Κλινική Γενετική και Έρευνα, Αθήνα
2
Εργαστήριο Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας και Κυτταρογενετικής, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αθήνα
3
Κλινική «Γένεσις Αθηνών», Αθήνα
Σκοπός: Υπολογισμός της συχνότητας μωσαϊκισμού του χρωμοσώματος του φύλου Χ σε γυναίκες που θα
ενταχθούν σε κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF).
Υλικά - Μέθοδος: Συμμετείχαν 1.837 γυναίκες (μέση ηλικία: 39,1 έτη) που προσήλθαν στην Κλινική
“Γένεσις” για IVF και 167 γυναίκες (μέση ηλικία: 32,1 έτη) που προσήλθαν για ετήσια γυναικολογική εξέταση
(ομάδα ελέγχου). Πραγματοποιήθηκε κυτταρογενετική ανάλυση σε λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος
και μελετήθηκαν 25 μεταφάσεις (G-banding). Σε υποψία μωσαϊκισμού, η ανάλυση επεκτάθηκε στις 100
μεταφάσεις. Μωσαϊκισμός Χ <4% δεν αναφέρθηκε.
Αποτελέσματα: 1.572 γυναίκες (85,6%) είχαν φυσιολογικό 46,XX καρυότυπο, ενώ 265 (14,4%) παρουσίασαν
χρωμοσωμικές ανωμαλίες. 21 (1,1%) είχαν ανωμαλίες αυτοσωματικών χρωμοσωμάτων και 244 (13,3%)
ανευπλοειδίες του χρωμοσώματος Χ σε μορφή μωσαϊκού. Σύγκριση με την ομάδα ελέγχου έδειξε ότι ο
μωσαϊκισμός ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερος στις γυναίκες με προβλήματα γονιμότητας (p=0.02).
Υπήρχε επίσης σημαντική διαφορά ανάμεσα στις νεότερες και μεγαλύτερες υπογόνιμες γυναίκες (2834 ετών: 2.7%, 35-44 ετών: 15.9% και 45-50 ετών: 33.1%, p<0.001). 74/244 γυναίκες είχαν 2 κυτταρικές
σειρές [45,Χ/46,ΧΧ και 47,ΧΧΧ/46,ΧΧ], 165/244 είχαν 3 κυτταρικές σειρές 45,Χ/47,ΧΧΧ/46,ΧΧ και 5/244
είχαν 4 κυτταρικές σειρές 45,Χ/47,ΧΧΧ/48,ΧΧΧΧ/46,ΧΧ. Η παρουσία μόνο 1 παθολογικής κυτταρικής σειράς
παρατηρήθηκε συχνότερα στην ηλικιακή ομάδα 28-35, ενώ καρυότυπος με 3 ή 4 κυτταρικές σειρές σε
γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.
Συμπεράσματα: Ο μωσαϊκισμός του χρωμοσώματος Χ είναι συχνός σε μεγαλύτερες γυναίκες με προβλήματα
γονιμότητας. Προσδιορισμός του καρυοτύπου σε ζευγάρια που υποβάλλονται σε IVF δίνει σημαντικές
πληροφορίες και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ώστε να επιλέγεται το καταλληλότερο πρωτόκολλο
θεραπείας.
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EA-20. Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΊΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΆΔΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΎΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ.
Τσώνης Ο.1, Πασχόπουλος Μ.1, Σιαφάκα Β.2
Γυναικολογική και Μαιευτική κλινική. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Τμήμα Λογοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1
2

Ιστορικό: Οι μαίες είναι πολύτιμοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας σε κάθε τομέα ή φάση της υγείας
των γυναικών. Η συμβολή τους έχει αποδειχθεί με συνέπεια και αφορά κυρίως τη λειτουργία τους στην
εργασία. Η υπογονιμότητα είναι ένας νέος τομέας στον οποίο έχουν γίνει πολλές καινοτόμες προσεγγίσεις
με τα χρόνια.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει το ρόλο των μαιευτών σε υποβοηθούμενες
αναπαραγωγικές μονάδες με βάση τα παρόντα επιστημονικά δεδομένα
Μέθοδοι: Σε αυτήν την ανασκόπηση περιλαμβάνονται 3 (τρεις) μεγάλες μηχανές αναζήτησης MEDLINE,
PubMed και EMBASE εστιάζοντας στο ρόλο των μαιών στις υποβοηθούμενες αναπαραγωγικές μονάδες.
Ευρήματα: Φαίνεται ότι οι μαίες έχουν τρεις ξεχωριστούς ρόλους, σχετιζόμενες με τη συναισθηματική
διαχείριση του το υπογόνιμο ζευγάρι, που είναι ο εκπρόσωπος του στείρου ζευγαριού και επίσης,
παρέχοντας βοήθεια σε αναπαραγωγικές τεχνικές σε ορισμένες περιπτώσεις. Η ψυχολογική υποστήριξη
τους είναι αδιαμφισβήτητη και, σε αυτήν την ανασκοπήση έγινε προσπαθεια ανάδειξης του πιθανού ρόλου
τους στις υποβοηθούμενες αναπαραγωγικές μονάδες.
Συζήτηση: Στη βιβλιογραφία, μόνο λίγα επιστημονικά άρθρα έχουν δημοσιευτεί σχετικα με την αναζήτηση
του ρόλου του μαιευτικου προσωπικου στην υπογονιμότητα. Η σημασία τους είναι και πάλι αδιαμφισβήτητη
και πρέπει να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα προκειμένου να αυξηθεί η επαρκής συμμετοχή τους σε αυτόν
τον ιατρικό τομέα.
Συμπέρασμα: Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την πραγματική αξία του μαιευτικου προσωπικου
θα μπορούσε ενδεχομένως να προωθήσει μια καλύτερη υπηρεσία υγείας στείρα ζευγάρια σε όλο τον κόσμο.
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EA-21. ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΛΕΠΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ LASER ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΑΠΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΕΜΒΡΥΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΥΑΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ. ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.
Παππά Δ.1, Ασημακόπουλος Β.2, Σιμοπούλου Μ.3, Νικητός Έ.1, Borges Nuno-Costa4, Αγαπητού Κ.1, Καλλέργη
Σ.1, Μποτζάκη Μ.1, Διαμαντοπούλου Κ.1, Μακρή Χ.1
1
Institute of Life - ΙΑΣΩ; 2Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης; 3Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών;
4
Embryotools;
Σκοπός: Η σκλήρυνση της διαφανούς ζώνης (Zona Pellucida – ZP) ως συνέπεια της κρυοσυντήρησης/απόψυξης
του εμβρύου επηρεάζει την εκκόλαψή του, γεγονός το οποίο μπορεί επακόλουθα να επηρεάσει αρνητικά
την εμφύτευσή του. Σκοπός της μελέτης είναι να προσδιοριστεί κατά πόσο η υποβοηθούμενη λέπτυνση
(quarter Laser Zona Thinning – qLZT) ή διάνοιξη/εκκόλαψη (quarter Laser Zona Hatching - qLZH) με χρήση
laser στο ένα τέταρτο της διαφανούς ζώνης, μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά εμφύτευσης και εγκυμοσύνης
των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε γυναίκες που υποβάλλονται σε εμβρυομεταφορά μετά
από απόψυξη.
Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μάρτιος 2016 – Ιανουάριος 2018. Οι ασθενείς
χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες: έμβρυα D3 στα οποία έγινε λέπτυνση της ZP κατά το ένα τέταρτο (qLZT),
έμβρυα D3 στα οποία έγινε qLZT και καλλιεργήθηκαν μέχρι D5 οπότε και μεταφέρθηκαν, και τέλος έμβρυα
D5 στα οποία έγινε είτε qLZT είτε διάνοιξη της ZP κατά το ένα τέταρτο (qLZH). Κάθε ομάδα περιείχε ασθενείς
αναφοράς. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο x2 .
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 380 ασθενείς (p=380) και μεταφέρθηκαν 758 έμβρυα (n=758).
Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικά αυξημένα ποσοστά εγκυμοσύνης και εμφύτευσης στα έμβρυα
ληπτριών D3 που υπέστησαν λέπτυνση. Για τα έμβρυα D3->D5 δεν μπόρεσε να εξαχθεί συμπέρασμα λόγω
μικρού αριθμού περιστατικών. Για τα έμβρυα D5 δεν φαίνεται είναι ευνοϊκή η εφαρμογή της AH.
Συμπέρασμα: Η qLZT είναι επωφελής στα έμβρυα D3 τα οποία έχουν προκύψει από δωρεά ωαρίων.
Χρειάζεται μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών προκειμένου να εξαχθούν πιο σαφή συμπεράσματα για το
αν η qLZT ή η qLZH πρέπει να εκτελούνται ως πρωτόκολλα ρουτίνας.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

EP01-EP15
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EP-01. Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ HPV ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑΣ
ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ.
Μάστορα Ε., Ζηκόπουλος Α., Χατζή Ε., Ευαγγέλου Θ., Ζηκόπουλος Κ., Γεωργίου Ι.
Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Σκοπός Εργασίας: Η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην παρουσία του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων
σε ζευγάρια όπου υποβλήθηκαν σε ενδομήτρια σπερματέγχυση και στην έκβαση της κύησης.
Υλικά - Μέθοδος: Στο σύνολο των υπογόνιμων ζευγαριών επιλέχθηκε η ενδομήτρια σπερματέγχυση ως
τεχνική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες ελέγχθηκαν για την παρουσία
του ιού HPV (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 67, 68) μέσω ποσοτικής αλυσιδωτής
αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου. Η θετικότητα στον ιό συσχετίσθηκε με το αποτέλεσμα
της ενδομήτριας σπερματέγχυσης ως προς τις ακόλουθες κατηγορίες: απουσία κύησης, βιοχημική κύηση,
αποβολή (>7 εβδομάδες) και συνεχιζόμενη κύηση.
Αποτελέσματα: Το HPV στάτους των ζευγαριών ελέγχθηκε σε 333 κύκλους ενδομήτριας σπερματέγχυσης.
Όταν οι σύντροφοι ήταν HPV αρνητικοί (222 κύκλοι), επιτεύχθηκαν 30 κυήσεις (13,3%). Στα ζευγάρια όπου
οι άνδρες ήταν HPV θετικοί (33 κύκλοι) επιτεύχθηκαν 2 κυήσεις (6,1%), ενώ στα ζευγάρια όπου οι γυναίκες
ήταν θετικές (53 κύκλοι) επιτεύχθηκαν 4 κυήσεις (7,5%). Στην περίπτωση που και οι δύο σύντροφοι ήταν
HPV θετικοί (25 κύκλοι), εντοπίσθηκε μονάχα 1 κύηση, η οποία έληξε με αποβολή (4,0%). Ο επιπολασμός
του ιού ανά κύκλο ήταν 33,3% (111 HPV+ / 333).
Συμπεράσματα: Η παρουσία του ιού HPV στα υπογόνιμα ζευγάρια συνδέθηκε με αρνητική έκβαση
της κύησης κατόπιν ενδομήτριας σπερματέγχυσης. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψην τα χαμηλά ποσοστά
επιτυχίας της σπερματέγχυσης, θα μπορούσαν ενδεχομένως να υποδεικνύονται οι IVF ή ICSI ως τεχνικές
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα HPV θετικά ζευγάρια
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EP-02. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ.
Παλαιολόγου Δ.1, Λάζαρος Λ.1, Τούντα Γ.1, Νίτσος Ν.1,2, Πάντου Α.1, Σφακιανούδης Κ.2, Πάντος Κ.2,
Καναβάκης Ε.1
1
Genesis Genoma Lab, Γενετική Διάγνωση, Κλινική Γενετική & Έρευνα, Αθήνα
2
Κλινική «Γένεσις Αθηνών», Αθήνα
Σκοπός εργασίας: Ο διευρυμένος μοριακός έλεγχος του ενδομητρίου, παρέχοντας μία πλήρη εικόνα της
βακτηριακής του σύστασης, ελέγχει εάν το μικροβιακό περιβάλλον της μήτρας ευνοεί την εμβρυομεταφορά
και την εμφύτευση του εμβρύου. Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα από την
εφαρμογή της ανάλυσης σε γυναίκες με ποικίλους παράγοντες υπογονιμότητας.
Υλικό - μέθοδος: Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε 397 δείγματα υλικού ενδομητρίου από γυναίκες με
μέση ηλικία τα 42 έτη (23 έως 49) με πιθανή ενδομητρίτιδα, επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εμφύτευσης
μετά από IVF, βιοχημικές κυήσεις και ιστορικό αποβολών. Μετά την απομόνωση DNA πραγματοποιήθηκε
εφαρμογή αλληλούχισης επόμενης γενιάς για την μελέτη υπερμεταβλητών περιοχών του βακτηριακού 16S
ριβοσωμικού RNA (rDNA). Με χρήση κατάλληλου βιοπληροφορικού αλγόριθμου έγινε η αναγνώριση και
η σχετική ποσοτικοποίηση των βακτηριακών ειδών, κάποια από τα οποία έχουν συσχετιστεί με τη χρόνια
ενδομητρίτιδα και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
Αποτελέσματα: Διαταραχή της χλωρίδας του ενδομητρίου ανιχνεύθηκε σε 215 δείγματα (54%), 103
δείγματα (26%) είχαν φυσιολογική μικροβιακή σύσταση (>90% περιεκτικότητα σε λακτοβάκιλλους), ενώ σε
79 περιπτώσεις (20%) δεν ανιχνεύθηκε πληθυσμός βακτηρίων.
Στα πλαίσια της ανάλυσης ανιχνεύθηκαν μεταξύ άλλων και οι ακόλουθοι παθογόνοι μικροοργανισμοί
(Staphylococcus, Escherichia, Streptococcus, Klebsiella και Enterococcus) οι οποίοι προκαλούν διαταραχές
που σχετίζονται με τις καθ’ έξιν αποβολές και την αποτυχία εμφύτευσης του εμβρύου.
Σε 23 εξεταζόμενες με παθολογικό αποτέλεσμα πραγματοποιήθηκε επανέλεγχος μετά από χορήγηση
αντιβιοτικής αγωγής και στις 9 εξ αυτών ανιχνεύθηκε φυσιολογικό μικροβιακό προφίλ.
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή του μοριακού ελέγχου του μικροβιώματος του ενδομητρίου μπορεί να
συμβάλλει στην χορήγηση της κατάλληλης αντιβιοτικής θεραπείας, όταν αυτή απαιτείται, καθώς και στον
σωστό προγραμματισμό της εμβρυομεταφοράς σε περιπτώσεις IVF.
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EP-03. Η ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΑΣΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΓΑΜΕΤΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΥΩΝ.
Κίτσου Χ.1, Λάζαρος Λ.1,2, Παπούδου-Μπάϊ Α.3, Σακάλογλου Π.1, Μάστορα Ε.1, Λυκοβαρδάκης Θ.1, Γκιάκα
Α.1, Βαρθολομάτος Γ.4, Μπούμπα Ι.1, Μαρκούλα Σ.5, Μπατιστάτου Α.3, Γεωργίου Ι.1
1
Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής στην Κλινική Πράξη, Τομέας Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.
2
Genesis Genoma Lab, Γενετική Διάγνωση, Κλινική Γενετική & Έρευνα, Αθήνα, Ελλάδα.
3
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.
4
Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Εργαστήριο Αιματολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων,
Ιωάννινα.
5
Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.
Σκοπός εργασίας: Η ανάστροφη μεταγραφάση καταλύει τη μετατροπή των μορίων RNA σε cDNA. Η έκφραση
της είναι ιδιαίτερα υψηλή στους γαμέτες, στα έμβρυα, στα αδιαφοροποίητα κύτταρα και στους καρκινικούς
ιστούς, γεγονός που αποδεικνύει τη συμβολή της στην κυτταρική ανάπτυξη και διαφοροποίηση. Σκοπός
της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των πιθανών επιδράσεων που μπορεί να έχει η αναστολή της
δράσης της ανάστροφης μεταγραφάσης στη σπερματογένεση, στην ωογένεση και στην εμβρυϊκή ανάπτυξη
των μυών.
Υλικά - Μέθοδος: Σε άρρενες και θήλεις μύες (στέλεχος FVB/N), ηλικίας 21 ημερών, χορηγήθηκε ενέσιμο
διάλυμα με τον αναστολέα της ανάστροφης μεταγραφάσης Lamivudine για 7 εβδομάδες. Ακολούθησε
μικροσκοπική παρατήρηση του ορχικού και του ωοθηκικού ιστού μετά από χρώση αιματοξυλίνης–ηωσίνης.
Αξιολογήθηκε επίσης η συγκέντρωση, η κινητικότητα και η μορφολογία των σπερματοζωαρίων των
αρρένων μυών, καθώς και η συμπύκνωση της πυρηνικής χρωματίνης των σπερματοζωαρίων με τη χρήση
κυτταρομετρία ροής. Τέλος, πραγματοποιήθηκε in vitro γονιμοποίηση υγιών θηλέων μυών χρησιμοποιώντας
σπερματοζωάρια από τους προαναφερθέντες άρρενες μύες και παρακολούθηση της εμβρυϊκής ανάπτυξης
μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης.
Αποτελέσματα: Η χορήγηση του αναστολέα της ανάστροφης μεταγραφάσης Lamivudine επηρέασε
αρνητικά α. τη δομή των όρχεων και τις παραμέτρους του σπέρματος των αρρένων μυών, β. τον αριθμό των
αρχέγονων γεννητικών κυττάρων και των πρωτογενών ωοκυττάρων στις ωοθήκες των θηλέων μυών, γ. τη
μορφολογία και την ανάπτυξη των εμβρύων μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης.
Συμπεράσματα: Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ευρήματα γίνεται κατανοητό ότι η ανάστροφη
μεταγραφάση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ορχικού ιστού, στη σπερματογένεση και
στην ωογένεση, καθώς και στην προεμφυτευτική ανάπτυξη των εμβρύων.
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EP-04. ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΜΒΡΥΑ.

Τσαρουχά Χ.1, Λάζαρος Λ.1, Τούντα Γ.1, Πάντου Α.1, Χαραλάμπους Ι.1, Κουβίδη Ε.1, Νίτσος Ν.2, Σφακιανούδης
Κ.2, Πάντος Κ.2, Κελάρης Β.2, Καναβάκης Ε.1, Μαύρου Α.1
1
Genesis Genoma Lab, Γενετική διάγνωση, Κλινική Γενετική και Έρευνα, Αθήνα
2
Κλινική «Γένεσις Αθηνών», Αθήνα
Σκοπός: Η απώλεια κύησης συχνά οφείλεται σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες σύμφωνα με επιστημονικά
δεδομένα που αναφέρουν συχνότητα 60% σε περιπτώσεις αποβολών ιδιαίτερα πρώτου τριμήνου. Σκοπός
της μελέτης είναι η διερεύνηση της συχνότητας και του είδους των χρωμοσωμικών ανωμαλιών σε μια σειρά
αποβληθέντων εμβρύων.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε κλασσική κυτταρογενετική ανάλυση σε 289 δείγματα προϊόντων
αποβολής . Η μέση ηλικία των εγκύων ήταν 38 έτη και μέση ηλικία κύησης 9 εβδομάδες. Όταν ο καρυότυπος
ήταν φυσιολογικού θήλεος ακολουθούσε έλεγχος μητρικής πρόσμιξης με γονοτύπιση για να αποσαφηνισθεί
εάν τα κύτταρα που μελετήθηκαν ήταν μητρικής ή εμβρυϊκής προέλευσης. Καρυότυπος των γονέων ζητήθηκε
στις περιπτώσεις ανίχνευσης δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών στον ιστό αποβολής. Η περιγραφή του
καρυοτύπου έγινε με βάση το ISCN 2016.
Αποτελέσματα: Η κυτταρογενετική ανάλυση ήταν επιτυχής σε 272/289 δείγματα που μελετήθηκαν
(ποσοστό επιτυχίας 94,1%). Σε 75 δείγματα (27,5%) διαπιστώθηκε μητρική πρόσμιξη. Από τα υπόλοιπα
δείγματα, σε 67% βρέθηκε χρωμοσωμική ανωμαλία, 21% είχαν φυσιολογικό καρυότυπο θήλεος και 12%
φυσιολογικό καρυότυπο άρρενος. Η τρισωμία αυτοσωμικού χρωμοσώματος ήταν η συχνότερη ανωμαλία:
(63,6% απλή τρισωμία, 9,09% διπλή τρισωμία), ακολουθούμενη από την μονοσωμία του χρωμοσώματος Χ
(11%), δομικές ανωμαλίες (6,8%), τριπλοειδία (3,7%), τετραπλοειδία (2,7%) και μωσαϊκισμό (3,03%).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με τη βιβλιογραφία και επιπλέον
εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα χρωμοσωμικών ανωμαλιών σε αποβολές κυρίως 1ου τριμήνου. Εκτός από
τις συχνές χρωμοσωμικές ανωμαλίες περιλαμβάνουν και άλλες που χαρακτηρίζονται σπάνιες. Η μελέτη
επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα του κλασικού καρυοτύπου για τη διερεύνηση των προϊόντων αποβολής
καθώς και τη σημασία της σωστής γενετική συμβουλευτικής κατά την διαδικασία της αναπαραγωγής.
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EP-05. ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Λάζαρος Λ., Παλαιολόγου Δ., Τούντα Γ., Πάντου Α., Καναβάκης Ε.
Genesis Genoma Lab, Γενετική Διάγνωση, Κλινική Γενετική & Έρευνα, Αθήνα, Ελλάδα
Σκοπός εργασίας: Η ινοκυστική νόσος είναι το συχνότερο κληρονομικό νόσημα της λευκής φυλής. Στα
πλαίσια του προγεννητικού ελέγχου πραγματοποιούνται: α) έλεγχος της συχνότερης μετάλλαξης F508del
(~54%), β) ανίχνευση των συχνότερων μεταλλάξεων (~75-85%), γ) πλήρης έλεγχος του γονιδίου CFTR.
Σκοπός της μελέτης είναι ο υπολογισμός του ποσοστού των φορέων ινοκυστικής νόσου που θα παρέμεναν
αδιάγνωστοι, αν αντί για τον πλήρη έλεγχο υποβάλλονταν σε έλεγχο του 80% των μεταλλάξεων του
ελληνικού πληθυσμού.
Υλικά – Μέθοδος: Σε 1045 δείγματα πραγματοποιήθηκε πλήρης έλεγχος του γονιδίου CFTR με αλληλούχιση
επόμενης γενιάς και έλεγχος ελλειμμάτων/διπλασιασμών. Επίσης, σε 2062 δείγματα πραγματοποιήθηκε
έλεγχος του 80% των μεταλλάξεων του γονιδίου CFTR που παρατηρούνται στον ελληνικό πληθυσμό (51
μεταλλάξεις και ελλείμματα/διπλασιασμοί).
Αποτελέσματα: Στα 2090 χρωμοσώματα που πραγματοποιήθηκε πλήρης έλεγχος του γονιδίου CFTR
ανιχνεύθηκαν 84 μεταλλάξεις, δηλαδή ποσοστό φορείας της τάξης του 4%, όπως αναμένεται για τον
ελληνικό πληθυσμό (4-5%).
Αν στα 1045 δείγματα του πλήρους ελέγχου είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος του 80% των μεταλλάξεων του
γονιδίου CFTR που παρατηρούνται στον ελληνικό πληθυσμό, το 4,44% των φορέων δε θα είχε διαγνωστεί.
Στα 4124 χρωμοσώματα που αναλύθηκαν για το 80% των μεταλλάξεων του γονιδίου CFTR ανιχνεύθηκαν 50
μεταλλάξεις, δηλαδή ποσοστό φορείας της τάξης του 1,2% που είναι πολύ χαμηλότερο από το αναμενόμενο
για τον ελληνικό πληθυσμό.
Συμπεράσματα: Ο μοριακός έλεγχος του 75-80% των μεταλλάξεων του γονιδίου CFTR αφήνει αδιάγνωστο
ένα σημαντικό ποσοστό φορέων, γεγονός που επισημαίνει την αναγκαιότητα πραγματοποίησης του
πλήρους ελέγχου στο ένα μέλος κάθε ζεύγους στα πλαίσια του προγεννητικού ελέγχου, ώστε να αποκλεισθεί
η πιθανότητα απόκτησης απογόνου με ινοκυστική νόσο.
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EP-06. ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΡΡΗΞΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ.
Δαλακούρα Δ., Στρατουδάκης Γ., Ebrahim H., Παπασταματίου Μ., Κοντεζάκης Π., Κριαράς Α., Πατραμάνη Σ,
Δασκαλάκης Γ.
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»
Σκοπός: Η ανεύρεση και μελέτη παραγόντων που σχετίζονται θετικά με πρόκληση από χορήγηση κιτρικής
κλομιφαίνης σε ασθενείς με PCOS και υπογονιμότητα.
Υλικά-Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά τα στοιχεία ασθενών με PCOS και ανωοθυλακιορρηξία, που
δέχθηκαν για πρώτη φορά πρόκληση με 100mg κιτρικής κλομιφαίνης. Oι ασθενείς για να μελετηθούν θα
έπρεπε να πληρούν δυο τουλάχιστον κριτήρια ολιγομηνόρροια-ανωοθυλακιορρηξία, κλινικό ή βιοχημικό
υπερανδρογονισμό και πολυκυστικές ωοθήκες. Αναλύθηκαν τα επίπεδα AMH, τεστοστερόνης, LH, ο λόγος
ωχρινοτρόπου-θυλακιοτρόπου ορμόνης (LH:FSH) και το μεσοκυκλικό πάχος ενδομητρίου. Στην έκβαση
λήφθηκαν υπόψη η εγκύμοσύνη, η ωρίμανση ωοθυλακίων και το αυξημένο μεσοκυκλικό πάχος ενδομητρίου.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 29.1 (26.4-33.3) έτη, ο μέσος δείκτης μάζας
σώματος ήταν 25.8 kg/m2, πρωτοπαθής υπογονιμότητα 25.8%, συγχορήγηση μετφορμίνης 27%,
συγχορήγηση μυο-ινοσιτόλης 13.5%, LH 10.6 (8.0-14.2) mU/mL, FSH 5.5 (4.8-6.7) mU/mL, λόγος LH:FSH
2.0 (1.5-2.5), τεστοστερόνη 0.42 (0.28-0.52) ng/mL και AMH 7.8 (5.0-12.7) ng/mL. Η πρόκληση με 100mg
κιτρικής κλομιφαίνης πέτυχε ωρίμανση ωοθυλακίων σε ποσοστό 50.6% των γυναικών που μελετήθηκαν και
εγκυμοσύνη σε ποσοστό 27%. Τα υψηλότερα ποσοστά εγκυμοσύνης συνδυάστηκαν με αυξημένο πάχος
ενδομητρίου, χαμηλότερα επίπεδα LH, AMH και λόγο LH:FSH. Υψηλότερα επίπεδα AMH 9.1 παρά 5.4 ng/
mL, συνδυάστηκαν με χαμηλότερο πάχος ενδομητρίου μετά από πρόκληση με κιτρική κλομιφαίνη σε
ανωοθυλακιορρηκτικές PCOS γυναίκες και χαμηλότερη πιθανότητα για εγκυμοσύνη. Στις ίδιες ασθενείς,
που πέτυχαν ωοθυλακιορρηξία, ένα πάχος ενδομητρίου <8mm, είχε λιγότερες πιθανότητες για εγκυμοσύνη.
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EP-07. ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ.
Στρατουδάκης Γ., Δαλακούρα Δ., Ebrahim H., Παπασταματίου Μ., Κοντεζάκης Π., Κριαράς Α., Πατραμάνη Σ,
Δασκαλάκης Γ.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γεν. Νοσοκομείου Χανίων Κρήτης
Σκοπός: H σύγκριση χορήγησης κιτρικής κλομιφαίνης μεμονωμένης είτε μεμονωμένης ανασυνδυασμένης
ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα
που θα υποβληθούν σε ενδομήτρια σπερματέγχυση.
Υλικά-Μέθοδος: Ασθενείς ηλικίας 18-38 ετών με φυσιολογική ενδομήτρια κοιλότητα, με τουλάχιστον μια
φυσιολογική και λειτουργική σάλπιγγα και με κανονική έμμηνο ρύση, με αδυναμία σύλληψης έπειτα από
ένα τουλάχιστον έτος τακτικών σεξουαλικών επαφών, χωρίς αντισυλληπτική προστασία, υποβλήθηκαν σε
χορήγηση κιτρικής κλομιφαίνης μεμονωμένης είτε μεμονωμένης ανασυνδυασμένης ωοθυλακιοτρόπου
ορμόνης (FSH) είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους πριν υποβληθούν σε ενδομήτρια σπερματέγχυση. Μελετήθηκε
η επίτευξη εγκυμοσύνης και η θετική ολοκλήρωση της εγκυμοσύνης.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Συνολικά μελετήθηκαν 36 ασθενείς, από τις οποίες στις 12 (33.3%)
χορηγήθηκε κιτρική κλομιφαίνη, στις 11 (30.5%) χορηγήθηκε ανασυνδυασμένη ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη
και στις 13 (36.2%) χορηγήθηκε συνδυασμός των δυο παραπάνω. Οι τρεις ομάδες δεν διέφεραν σημαντικά
σε σχέση με την ηλικία, διάρκεια υπογονιμότητας, ορμονικό έλεγχο και ποιότητα σπέρματος. Το ποσοστό
επίτευξης εγκυμοσύνης στην ομάδα της κιτρικής κλομιφαίνης ήταν 9.1%, στην ομάδα ανασυνδυασμένης
ωοθυλακιοτρόπους ορμόνης ήταν 27.7% και στο συνδυασμό κιτρικής κλομιφαίνης και ανασυνδυασμένης
ωοθυλακιοτρόπους ορμόνης ήταν 30.7%. Το ποσοστό θετικής ολοκλήρωσης εγκυμοσύνης στην ομάδα της
κιτρικής κλομιφαίνης ήταν 9.1%, στην ομάδα ανασυνδυασμένης ωοθυλακιοτρόπους ορμόνης ήταν 18.2% και
στο συνδυασμό κιτρικής κλομιφαίνης και ανασυνδυασμένης ωοθυλακιοτρόπους ορμόνης ήταν 23.1%. Στις
γυναίκες με ανεξήγητη υπογονιμότητα, η χρήση ανασυνδυασμένης ωοθυλακιοτρόπους ορμόνης φαίνεται
ότι βελτιώνει τα ποσοστά εγκυμοσύνης και ολοκλήρωσής της σε σχέση με τη χορήγηση μεμονωμένης
κιτρικής κλομιφαίνης, πριν τη διενέργεια ενδομήτριας σπερματέγχυσης.
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EP-08. ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ, ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ.

Στρατουδάκης Γ., Δαλακούρα Δ., Ebrahim H., Παπασταματίου Μ., Κοντεζάκης Π., Κριαράς Α., Πατραμάνη
Σ, Δασκαλάκης Γ.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γεν. Νοσοκομείου Χανίων Κρήτης
Σκοπός: Η μελέτη των ιατρικών χαρακτηριστικών ασθενών με ενδομητρίωση και υπογονιμότητα.
Υλικά-Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά για
υπογονιμότητα και επιβεβαιώθηκε ιστολογικά ενδομητρίωση τη δεκαετία 2010-2019. Καταγράφηκαν
χαρακτηριστικά των ασθενών που σχετίζονται με το ιατρικό και το κοινωνικό ιστορικό.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Συνολικά μελετήθηκαν 49 περιστατικά, στα οποία 21.5% είχαν μικρές
διάσπαρτες ενδομητριωσικές βλάβες, 54.5% είχαν ενδομητριώματα, 8.5% είχαν ενδομητριωσικές βλάβες
στο δουγλάσσειο χώρο και 15.5% συνυπήρχε αδενομύωση. Ο μέσος όρος ηλικίας στην ομάδα μελέτης ήταν
32±6.7 έτη (ελάχιστη ηλικία 18 και μέγιστη 45 έτη). Σύμφωνα με την εργασία τους, 74.5% των ασθενών ήταν
απόφοιτες διάφορων σχολών με μόνιμη εργασία, 6% ήταν εργάτριες-αγρότισσες, 16.5% ήταν άνεργες και
3% φοιτήτριες και η πλειοψηφία τους ήταν κάτοικοι πόλεων (79%). Σύμφωνα με το ιατρικό ιστορικό είχαμε:
γαστρεντερικές παθήσεις (40.2%, γαστρίτιδα, κολίτιδα, χολοκυστίτιδα), χρόνια πυελονεφρίτιδα ή χρόνια
κυστίτιδα 9.3%, ωτορινολαρυγγολογικά προβλήματα 8.9%, καρδιαγγειακά προβλήματα 6.2% (υπέρταση),
αναπνευστικά προβλήματα 4.1% (χρόνια βρογχίτιδα, άσθμα), ιστορικό πυελικής φλεγμονής 56.7% με θετική
καλλιέργεια για χλαμύδια-ουρεόπλασμα, παθολογία τραχήλου από HPV 37.1%, υπερπλασίες μήτρας 17.5%,
ινομυώματα 20.6%, κύστες ωοθηκών 12.4% και σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών 5.2%. Η ενδομητρίωση
εμφανίστηκε κυρίως σε γυναίκες αναπαραγωγικής περιόδου (πρώιμα στα έξω γεννητικά όργανα και
προχωρημένα με αδενομύωση), κάτοικοι πόλεων με ανώτερη μόρφωση, κυρίως με υπογονιμότητα και
πόνο που επηρέαζε την ποιότητα ζωής τους. Η τελική διάγνωση της ενδομητρίωσης παραμένει χειρουργική,
παρά την εξέλιξη μη επεμβατικών διαγνωστικών και απεικονιστικών μεθόδων στη σύγχρονη ιατρική.
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EP-09. ΕΞΩΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ.

Στρατουδάκης Γ., Δαλακούρα Δ., Ebrahim H., Παπασταματίου Μ., Κοντεζάκης Π., Κριαράς Α., Πατραμάνη Σ,
Δασκαλάκης Γ.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γεν. Νοσοκομείου Χανίων Κρήτης
Σκοπός: Η καταγραφή της γονιμότητας των γυναικών που έχουν χειρουργηθεί για εξωμήτριο κύηση.
Υλικά-Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά για εξωμήτριο
κύηση στη 10ετία 2010-2019. Καταγράφηκαν οι τελειόμηνες κυήσεις, οι αυτόματες αποβολές, οι τεχνητές
εκτρώσεις και οι νέες εξωμήτριες κυήσεις που επιτεύχθηκαν εντός 12 και 24 μηνών μετά την επέμβαση.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Από τα 168 περιστατικά βρέθηκαν 161 σαλπιγγικές κυήσεις, 4 ωοθηκικές
(2.4%), 2 διάμεσες (1.2%) και 1 κοιλιακή εξωμήτριος κύηση (0.6%). Σε όλες τις περιπτώσεις έγινε άμεσα
λαπαροτομία. Σαλπιγγεκτομή έγινε στις 159 περιπτώσεις. Πλαστική σάλπιγγας πραγματοποιήθηκε σε 2
περιπτώσεις. Ιστορικό σκωληκοειδεκτομής είχαν 36 ασθενείς (21.4%). Ιστορικό υπογονιμότητας πριν από
την εξωμήτριο είχαν 44 ασθενείς (26.2%). Αντισύλληψη πριν την εξωμήτριο λάμβαναν 28 γυναίκες (16.6%),
ενώ μετά την εξωμήτριο 20 γυναίκες (11.9%). Ιστορικό πυελικής φλεγμονής είχαν 24 γυναίκες (14.2%).
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχαν 48 γυναίκες (28.5%) και απόφοιτοι ανώτερων και ανώτατων σχολών
ήταν 58 γυναίκες (34.5%). Τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής χρησιμοποιήθηκαν από 12 γυναίκες
(7.1%). Μετά τη λαπαροτομία τα ποσοστά της σύλληψης ήταν 67%, τα ποσοστά της τελειόμηνης κύησης
16.7%, τα ποσοστά της αποβολής 33.3%, ενώ ποσοστό 11.8% υποτροπής της εξωμητρίου κύησης. Σε ότι
αφορά στους προδιαθεσικούς παράγοντες, οι σημαντικότερες αρνητικές παράμετροι ήταν το ιστορικό
πυελικής φλεγμονής και η προηγηθείσα σκωληκοειδίτιδα. Η εφαρμογή της διακολπικής υπερηχογραφίας,
ο προσδιορισμός των τιμών της χοριακής γοναδοτροπίνης στον ορό αίματος της ασθενούς και η αυξημένη
ευαισθησία των περισσότερων γυναικών για την παρακολούθηση της κύησης από τις πρώτες κιόλας
εβδομάδες αμηνόρροιας, είναι οι παράγοντες που οδηγούν στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των
εξωμήτριων κυήσεων.
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EP-10. ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ.

Δαλακούρα Δ., Στρατουδάκης Γ., Ebrahim H., Παπασταματίου Μ., Κοντεζάκης Π., Κριαράς Α., Πατραμάνη Σ,
Δασκαλάκης Γ.
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων- Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
Σκοπός: Ο καθορισμός του ποσοστού κατάθλιψης που βιώνουν οι γυναίκες με υπογονιμότητα και άλλοι
σχετικοί παράγοντες.
Υλικά-Μέθοδος: Την περίοδο 2017-2019 μελετήθηκαν οι γυναίκες που προσήλθαν με αναφερόμενη
υπογονιμότητα, με ιδιαίτερη προσοχή σε συμπτώματα σχετικά κατάθλιψης, δημογραφικά στοιχεία,
κοινωνικοί, οικογενειακοί και οικονομικοί παράγοντες και φυσικά οι αιτίες υπογονιμότητας.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Συνολικά 133 γυναίκες μελετήθηκαν το παραπάνω διάστημα, με μέσο
όρο ηλικίας 30.4 έτη. Οι περισσότερες ήταν από την επαρχία του νομού (67.6%), οικονομική κατάσταση
καλή (87.2%), ανώτατη εκπαίδευση (20.7%), ανώτερη εκπαίδευση (37.9%), υποχρεωτική εκπαίδευση
(41.4%), μόνιμη εργασία (33.2%), αγρότισσες (22.2%), εργάτριες (21.6%), οικιακά (23%), άτοκες (87.7%),
αιτία υπογονιμότητας από γυναίκα (60.1%), από άντρα (25.4%), άγνωστη (5.2%), μικτή (9.2%). Ο
αναφερόμενος χρόνος υπογονιμότητας ήταν <2 έτη (42.1%), 2-5 έτη (40.9%), >5 έτη (17%). Η συχνότητα
ανεύρεσης συμπτωμάτων κατάθλιψης ήταν 24.1%, προερχόμενη κυρίως από την αιτία υπογονιμότητας,
την προηγούμενη χρήση αντικαταθλιπτικών και τη χρήση εθιστικών ουσιών από τον άντρα. Η κατάθλιψη
στην υπογόνιμη γυναίκα σχετιζόταν πρώτον με υπογονιμότητα του άντρα, δεύτερον με υπογονιμότητα
του ζευγαριού, τρίτον από τον άντρα λόγω κατάχρησης αλκοόλ και τέλος από προυπάρχουσα κατάθλιψη.
Η αξιολόγηση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με κατάθλιψη στην υπογόνιμη γυναίκα θα πρέπει να
γίνονται έγκαιρα και με τη βοήθεια και συνεργασία εξειδικευμένων λειτουργών και την άμεση αντιμετώπιση,
να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα.
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EP-11. ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΜΦΥΣΙΟΛΥΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗ ΚΥΗΣΗ.
Δαλακούρα Δ., Στρατουδάκης Γ., Ebrahim H., Παπασταματίου Μ., Κοντεζάκης Π., Κριαράς Α., Πατραμάνη Σ,
Δασκαλάκης Γ.
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων- Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού επιτυχούς εγκυμοσύνης ασθενούς με πρωτοπαθή αμηνόρροια και
αποτυχία εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Υλικά-Μέθοδος: Ασθενής 35 ετών, με ιστορικό έξι αποτυχημένων κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης,
παρουσιάστηκε στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής μας, λόγω υπογονιμότητας. Από το ιστορικό της,
έπασχε από πρωτοπαθή αμηνόρροια με υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό και υποθυρεοειδισμό. Είχε
υποβληθεί σε έξι κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης, με την επίτευξη μιας παλινδρόμου κύησης. Το
σπερμοδιάγραμμα και η καλλιέργεια σπέρματος του συζύγου ήταν φυσιολογικά. Η φυσική ανάπτυξη της
ασθενούς και η γυναικολογική εξέταση ήταν φυσιολογικά. Το ορμονικό προφίλ της γυναίκας ήταν: FSH 3.11
IU/L, LH 2.02 IU/L, PROL 25 ng/ml, TSH 2.67 mlU/L, AMH 0.56 ng/ml, E2 116 pmol/L, PROG 0.59 ng/ml. Στο
TVUS, η εικόνα έμοιαζε με εκείνη ενδομήτριων πολυπόδων.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Έγινε έλεγχος θρομβοφιλίας που ανέδειξε ετεροζυγωτία στον MTHFR
C677T γονίδιο. Έγινε υστεροσκόπηση, όπου βρέθηκαν και αφαιρέθηκαν στερεές συμφύσεις στον πυθμένα
και στον ισθμό της ενδομητρικής κοιλότητας. Η ασθενής μετά από τον παραπάνω έλεγχο, παραπέμφθηκε
πάλι για εξωσωματική και επιτεύχθηκε δίδυμος κύηση, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία στη κλινική μας
στις 37 εβδομάδες με καισαρική τομή. Καταλήγοντας, σε ασθενείς με επαναλαμβανόμενες αποτυχίες
εξωσωματικής γονιμοποίησης, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνεται υστεροσκοπική επανεκτίμηση, πριν
γίνει νέα προσπάθεια, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες εγκυμοσύνης. Ανάλογα, η υστεροσκόπηση θα
πρέπει να θεωρείται εκ των προτέρων στις απαραίτητες εξετάσεις για την εκτίμηση και αντιμετώπιση των
υπογόνιμων ζευγαριών.
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EP-12. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΟΥ ΕΚΛΥΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ (GΝRH-I) ΚΑΙ ΤΟΥ GΝRH
-ΥΠΟΔΟΧΕΑ (GNRHR-I) ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΔΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
HGL5.
Μεταλλινού Χ.1, Κöster F. 2, Νικολέττος Ν.3, Ασημακόπουλος Β.1
1
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
2
Department of Gynecology and Obstetrics, University of Lübeck, Germany
3
Εργαστήριο Φυσιολογίας της Αναπαραγωγής & Τεχνητής Γονιμοποίησης. Πανεπιστημιακή Μ/Γ Κλινική,
Γεν. Παν. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Σκοπός Εργασίας: Η υποθαλαμική εκλυτική ορμόνη των γοναδοτροπινών (GnRH-I) είναι ο ρυθμιστής
κλειδί στις αναπαραγωγικές λειτουργίες. Εκτός του υποθαλάμου, η GnRH-I και ο υποδοχέας της (GnRHR-I)
εκφράζονται και στα ωχρινοποιημένα κοκκώδη κύτταρα της ανθρώπινης ωοθήκης όπου πιστεύεται ότι η
GnRH-I παίζει έναν αυτοκρινή / παρακρινή ρόλο. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η mRNA έκφραση της
GnRH-I και του GnRHR-I στην ανθρώπινη κυτταρική σειρά ωχρινοποιημένων κοκκωδών κυττάρων HGL5 με
στόχο την χρήση της κυτταρικής σειράς σε μελλοντικές μελέτες.
Υλικά – Μέθοδος: Τα HGL5 κύτταρα καλλιεργήθηκαν με διαφορετικά πειραματικά πρωτόκολλα ώστε
να ενεργοποιηθεί η έκφραση του υποδοχέα της GnRH-Ι. Ακολούθησε απομόνωση RNA και αλυσιδωτή
αντίδραση πολυμεράσης με αντίστροφη μεταγραφάση (RT-PCR). Σαν θετικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε
υποφυσιακό cDNA. H αυθεντικότητα των PCR προϊόντων επιβεβαιώθηκε με DNA αλληλούχιση.
Αποτέλεσματα - Συμπέρασμα: Στα πειράματα που διεξήχθηκαν παρατηρήθηκε ότι η GnRH-I εκφράζεται
στην κυτταρική σειρά HGL5. Ο GnRHR-I εκφράζεται στην περιοχή 79-294 της συνολικής αλληλουχίας 989 bp
του cDNA, ενώ στις άλλες περιοχές η ανίχνευση του δεν ήταν δυνατή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά
πιθανώς στα HGL-5 κύτταρα ο GnRHR-I να είναι διατετμημένος, δηλαδή να εκφράζεται ένα τμήμα του, λόγω
του μετασχηματισμού της κυτταρικής σειράς.
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EP-13. ΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ
ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ.
Κορακάκη Δ.1, Μουρούτσος Σ.2, Ξάνθης Β.3, Τρυψιάνης Γ.4, Νικολέττος Ν.5, Ασημακόπουλος Β.5
ΜΠΣ «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή», Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη,
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΔΠΘ, Ξάνθη,
3
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη,
4
Εργαστήριο Ιατρικών Στατιστικών, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη,
5
ΜΠΣ «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή», Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη
1

2

Content: Στις εμβρυολογικές διαδικασίες που απαιτείται η πρόσκαιρη απομάκρυνση των καλλιεργητικών
τρυβλίων από τον επωαστικό κλίβανο, έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασίας τους. Αυτή η
μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση της μείωσης της θερμοκρασίας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και
τύπο τρυβλίου και κατά πόσο είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκής θερμικός έλεγχος με τη χρήση ενός
μέσου θέρμανσης.
Υλικά και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν 4 διαφορετικά είδη τρυβλίων: α)ICSI dish 50mm, β) dish 35mm,
γ) dish 60mm, δ) dish 90mm, με διαφορετικό όγκο και αριθμό καλλιεργητικών σταγόνων και διαφορετικό
όγκο λαδιού. Τα τρυβλία αρχικά επωάσθηκαν σε κλίβανο στους 37° C για 4 ώρες. Μετά την απομάκρυνση
τους από τον κλίβανο, καταγράφηκε για μια περίοδο 10 λεπτών η μεταβολή της θερμοκρασίας τους, υπό
6 πειραματικές συνθήκες: α) σε στερεοσκόπιο κάτω από θάλαμο νηματικής ροής κλάσης ΙΙ, με ροή αέρα
0.60m/s, β) σε στερεοσκόπιο κάτω από θάλαμο νηματικής ροής κλάσης ΙΙ, δίχως ροή αέρα, γ) σε ανάστροφο
μικροσκόπιο με θερμαινόμενη επιφάνεια στους 37°C, δ) σε ανάστροφο μικροσκόπιο με θερμαινόμενη
επιφάνεια στους 38,5°C, ε) σε ανάστροφο μικροσκόπιο με θερμαινόμενη επιφάνεια στους 37° C κάτω από
θάλαμο νηματικής ροής κλάσης ΙΙ, με ροή αέρα 0.60m/s, ζ) σε ανάστροφο μικροσκόπιο με θερμαινόμενη
επιφάνεια στους 38,5° C κάτω από θάλαμο νηματικής ροής κλάσης ΙΙ, με ροή αέρα 0.60m/s. Η έρευνα
διεξήχθη με θερμοκρασία δωματίου 22° C. Η θερμοκρασία μετρήθηκε με υπέρυθρη θερμογραφική κάμερα
υψηλής ακρίβειας.
Αποτελέσματα: Υπήρχε μια χρονικά εξαρτώμενη σημαντική μείωση της θερμοκρασίας εκτός του επωαστικού
κλιβάνου σε οποιοδήποτε τύπο τρυβλίου και σε οποιοδήποτε είδος πειραματικών συνθηκών. Κάτω από το
θάλαμο νηματικής ροής με ανοιχτή ροή αέρα, η μείωση της θερμοκρασίας αυξήθηκε. Η μεγαλύτερη μείωση
καταγράφηκε στα τρυβλία των 90mm σε όλες τις περιπτώσεις. Χωρίς μέσο θέρμανσης, η χαμηλότερη
μείωση της θερμοκρασίας καταγράφηκε στα τρυβλία των 35mm. Η χρήση της θερμαινόμενης επιφάνειας
στους 37oC ή 38,5oC βελτίωσε ελαφρώς την κατάσταση στις περισσότερες περιπτώσεις. Τα τρυβλία ICSI
διατηρούσαν θερμοκρασία κοντά στους 37°C, με ή χωρίς ροή αέρα θαλάμου νηματικής ροής, υπό την χρήση
του μέσου θέρμανσης.
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EP-14. ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ART: ΕΝΑΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ.

Τιπτιρή-Κουρπέτη Α., Ραμίρεζ Μ., Νικολέττος Ν.
Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Θράκης “ΕΜΒΡΥΟΚΟΣΜΟΓΕΝΕΣΙΣ”
Το ανθρώπινο σώμα φιλοξενεί περισσότερους από 10 τρισεκατομμύρια μικροοργανισμούς που ονομάζονται
μικροβίωμα. Εντοπίζονται στο έντερο, τη στοματική κοιλότητα, το δέρμα και την ουρογεννητική οδό.
Έρευνες υποδεικνύουν ότι η δυσβίωση των μικροοργανισμών δύναται να προκαλέσει προβλήματα στην
υγεία των ξενιστών τους. Οι ωοθήκες, οι ωαγωγοί, το ενδομήτριο, ο κόλπος και το σπέρμα έχουν το δικό
τους μικροβίωμα. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή τις περισσότερες φορές καλείται να αντιμετωπίσει
ένα πρόβλημα υπογονιμότητας που προκλήθηκε από την μικροβιακή δυσβίωση, και παράλληλα το
μικροβίωμα επηρεάζεται και τροποποιείται ως απόκριση σε παράγοντες των τεχνικών της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής. Το μικροβίωμα αλληλεπιδρά με το ορμονικό περιβάλλον και εμπλέκεται στην εμφύτευση,
την ανάπτυξη της βλαστοκύστης και του μετέπειτα εμβρύου, στην επιτυχή και τελειόμηνη κύηση υγιών
απογόνων. Σε υγιή άτομα το μικροβίωμα φαίνεται να κυριαρχείται -σε ανώτερο και κατώτερο γεννητικό
σύστημα- από βακτήρια του γένους Lactobacillus, ενώ η αύξηση έτερων στελεχών οδηγεί σε απορρύθμιση
και δυσλειτουργία των αναπαραγωγικών διαδικασιών ακόμα και στην εφαρμογή τεχνικών υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής. Γίνονται προσπάθειες τροποποίησης του μικροβιώματος του γεννητικού συστήματος ώστε
να βελτιωθεί η αναπαραγωγική υγεία και τα αποτελέσματα των ART. Η διαχείριση του μικροβιώματος
μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της αναπαραγωγικής ικανότητας, ειδικά σε ότι
αφορά τις τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
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EP-15. ΕΝΔΟΜΉΤΡΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΊΑ.
Τσώνης Ο.1, Σιαφάκα Β.2, Πασχόπουλος Μ. 1
1

Γυναικολογικη και Μαιευτικη Κλινικη, Πανεπιστημιακο Νοσοκομειο Ιωαννινων;
Τμημα λογοθεραπειας, πανεπιστημιο ιωαννινων;

2

Content: Λίγα είναι γνωστά για την ενδομητρίωση στους εφήβους και το ποσοστο εμφανιση της δεν έχει
ακόμη εκτιμηθεί.
Η παραδοσιακή ενδομητρίωση φαίνεται να είναι πολύ διαφορετική σε αυτή τη μοναδική παραλλαγή σε οτι
αφορα την κλινικη εικονα, τη διαχείριση και την πορεία της νόσου. Πρέπει να υπάρξει περαιτέρω έρευνα
για να ταξινομηθούν αυτές οι δύο φαινομενικά παρόμοιες ασθένειες. Έφηβοι με ιστορικό της δυσμηνόρροιας
και χρόνιου πυελικού πόνου (CPP) υποδηλώνουν ευρήματα ενδομητρίωσης. Η σοβαρότητα της ασθένειας
είναι μεταβλητή, από την επιφανειακή ενδομητρίωση έως τις βαθιές ενδομητριώδεις αλλοιώσεις ή ακόμη
και ενδομητρίωμα των ωοθηκών. Η πορεία της νόσου υποδηλώνει επίσης την ανάγκη εξατομικευμένης
προσέγγισης, καθώς μεταξύ των εφήβων, η ενδομητρίωση δεν ακολουθει κανένα συγκεκριμένο
παθοφυσιολογικό πρότυπο. Μερικές μελέτες υποδεικνύουν ότι πρέπει να προτιμηθει κατάλληλη θεραπεία
με βάση την κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών. Μακροπρόθεσμη πορεία της νόσου, όπως
καθώς και ένα υψηλό ποσοστό επανεμφάνισης δημιουργεί μια δυσκολία στους επιστήμονες, αποφασίζοντας
συντηρητικά η επεμβατικα για την ασθενη. Παρ ‘όλα αυτά, η περιορισμένη κατανόηση της νόσου, καθώς
και οι ιδιαίτεροι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για παράδειγμα, ο σχηματισμός οστών σε
αυτήν την ηλικιακή ομάδα, υπογραμμίζουν την ανάγκη περαιτέρω μελετων, προκειμένου να καθοριστεί η
καλύτερη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση.
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