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Περίληψη: Το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών 

(Polycystic Ovary Syndrome - PCOS) αποτελεί την πιο συχνή 

ενδοκρινολογική διαταραχή σε γυναίκες αναπαραγωγικής 

ηλικίας, καθώς και την πιο συχνή ενδοκρινική αιτία υπερ-

τρίχωσης, ακμής και αλωπεκίας. Η παθολογική φυσιολογία 

του PCOS περιλαμβάνει υπερανδρογοναιμία, ανωοθυλακι-

ορρηξία, αντίσταση στην ινσουλίνη και υπερινσουλιναιμία. 

Η υπογονιμότητα, απότοκη της ανωοθυλακιορρηξίας, απο-

τελεί συχνό κλινικό πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια της εφη-

βείας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αυστηρά κριτήρια 

για τη διάγνωση του PCOS, καθώς πολλά από τα χαρακτηρι-

στικά του συνδρόμου ίσως δεν έχουν ακόμη εγκατασταθεί. 

Στη διαφορική διάγνωση του PCOS περιλαμβάνονται άλλα 

αίτια υπερανδρογοναιμίας (αρρενοποιητικοί όγκοι των ωο-

θηκών ή των επινεφριδίων, μη κλασική μορφή της συγγε-

νούς υπερπλασίας των επινεφριδίων, σύνδρομο Cushing). 

Η θεραπευτική  προσέγγιση του PCOS  στοχεύει στην αντι-

μετώπιση του κύριου προβλήματος. Σε περιπτώσεις όπου 

η κύηση δεν αποτελεί προτεραιότητα, τα αντισυλληπτικά 

δισκία, τα αντιανδρογόνα καθώς και σκευάσματα που βελ-

τιώνουν την αντίσταση στην ινσουλίνη αποτελούν τα πιο 

συνηθισμένα θεραπευτικά σχήματα.
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1. Εισαγωγικά Στοιχεία

Το 1935 οι Stein και Leventhal 1 περιέγραψαν για πρώ-
τη φορά τη συνύπαρξη αμηνόρροιας και πολυκυστικής 
μορφολογίας των ωοθηκών, κατάσταση που είναι σήμε-
ρα γνωστή ως σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών 
(Polycystic Ovary Syndrome - PCOS). Το PCOS αποτελεί 
μία από τις συχνότερες ενδοκρινικές διαταραχές, καθώς 
παρατηρείται στο 4% έως 8% των γυναικών της αναπα-
ραγωγικής ηλικίας 2-3. Επιπλέον, τo σύνδρομο έχει συσχε-
τιστεί με  σημαντικές μακροπρόθεσμες επιπλοκές, που 
αφορούν την αναπαραγωγική, μεταβολική και καρδιαγ-
γειακή υγεία των γυναικών  . 

2. Ορισμός

2.1. Ενήλικες
Καθώς η αιτιολογία του PCOS δεν έχει πλήρως διευ-

κρινισθεί, η διάγνωση του συνδρόμου στηρίζεται, ανα-
γκαστικά, σε φαινοτυπικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τα 
τελευταία είναι ετερογενή και μεταβάλλονται με την πά-
ροδο του χρόνου. Πρόσφατα, μια διεθνής επιτροπή6, που 
επιχείρησε σύγκλιση των απόψεων (consensus) σχετικά 
με τη διάγνωση του PCOS, πρότεινε ότι το σύνδρομο πρέ-
πει να διαγιγνώσκεται εφόσον τεκμηριώνεται η ύπαρξη 
τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω κριτήρια:

• αραιοωοθυλακιορρηξία ή ανωοθυλακιορρηξία, οι 
οποίες συνήθως εμφανίζονται κλινικά ως αραιομη-
νόρροια ή αμηνόρροια

• αυξημένα επίπεδα ανδρογόνων (υπερανδρογοναι-
μία) ή κλινικές εκφάνσεις της  υπερανδρογοναιμίας 
(δασυτριχισμός, ακμή)

• πολυκυστικές ωοθήκες, ως μορφολογικό εύρημα 
(κατά το υπερηχογράφημα ή τη λαπαροσκόπηση). Η 
πολυκυστική μορφολογία των ωοθηκών αφορά την 
παρουσία 12 ή περισσότερων ωοθυλακίων σε κάθε 
ωοθήκη με διάμετρο 2-9mm και / ή αυξημένο όγκο 
των ωοθηκών (> 10 ml)
Επιπρόσθετα, πρέπει απαραίτητα να αποκλειστούν

άλλες καταστάσεις που προκαλούν διαταραχές στην έμ-
μηνο ρύση και υπερπαραγωγή ανδρογόνων, όπως: 

• μη κλασική μορφή της συγγενούς υπερπλασίας των 
επινεφριδίων (ανεπάρκεια της 21-υδροξυλάσης)

• σύνδρομο Cushing (υπερκορτιζολαιμία)
• προλακτίνωμα ή άλλο αίτιο υπεπρολακτιναιμίας
• πρωτοπαθής υποθυρεοειδισμός
• μεγαλακρία
• πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια
• παχυσαρκία
• νεοπλασία των ωοθηκών ή των επινεφριδίων, που 

παράγει ανδρογόνα
• χρήση φαρμακευτικών ουσιών

2.2. Εφηβεία
Επίσημα, δεν έχουν ορισθεί διαγνωστικά κριτήρια για 

το PCOS κατά την εφηβεία. Ασφαλώς, ό,τι ισχύει για τις 
ενήλικες γυναίκες δεν μπορεί να εφαρμοσθεί αυτόματα 
και για τις έφηβες, καθώς η εφηβεία χαρακτηρίζεται από 
ιδιαιτερότητες:

• είναι δύσκολο να διακριθεί η “φυσιολογική” ανωο-
θυλακιορρηξία από αυτήν που αποτελεί μέρος του 
PCOS. Πιο συγκεκριμένα, είναι φυσιολογικό για τις 
έφηβες κατά τα δύο πρώτα χρόνια μετά την εμμηναρ-
χή να εμφανίζουν ανωοθυλακιορρηξία στο 50% περί-
που των κύκλων 7.

• κατά το υπερηχογράφημα των ωοθηκών, αρκετά 
συχνό εύρημα, θεωρούμενο ως παραλλαγή του φυ-
σιολογικού, αποτελούν οι πολλαπλές μικρές κύστεις 
(multicystic ovaries), που προσομοιάζουν με πολυκυ-
στικές ωοθήκες 8

• κατά την εφηβεία πολύ πιο συχνά χρησιμοποιείται 
το διακοιλιακό υπερηχογράφημα έναντι του διακολ-
πικού.  Ωστόσο, καθώς το πρώτο χαρακτηρίζεται από 
αρκετά χαμηλότερη διακριτική ικανότητα, δεν προ-
τιμάται η χρήση του κατά την εξέταση των ενηλίκων 
γυναικών 9-10.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι δύο από τα τρία 
διαγνωστικά κριτήρια του PCOS στις ενήλικες γυναίκες, 
δηλαδή οι διαταραχές της έμμηνης ρύσης και η πολυκυ-
στική μορφολογία στο υπερηχογράφημα, δεν μπορούν 
να εφαρμοσθούν διαγνωστικά κατά την εφηβική ηλικία. 
Με αυτό τον τρόπο, ως μοναδικό κριτήριο που θέτει τη 
διάγνωση απομένει η υπερανδρογοναιμία.  Επομένως, 
ως  PCOS κατά την εφηβεία ορίζεται η χρόνια ωοθηκι-
κή ή επινεφριδιακή υπερανδρογοναιμία, η οποία επιβε-
βαιώνεται από ορμονικές εξετάσεις, και δεν οφείλεται 
σε άλλα γνωστά αίτια. Με τη χρήση του παραπάνω ορι-
σμού, ποσοστό υψηλότερο του 90% των περιπτώσεων 
υπερανδρογοναιμίας κατά την εφηβεία χαρακτηρίζεται 
ως PCOS. Οι ποικίλες φαινοτυπικές μορφές περιλαμβά-
νουν 11:

 • κλασική μορφή: υπερανδρογοναιμία, διαταραχές της 
έμμηνης ρύσης και πολυκυστική μορφολογία των ωο-
θηκών

• μη κλασική μορφή: υπερανδρογοναιμία και διαταρα-
χές της έμμηνης ρύσης, χωρίς υπερηχογραφικά ευρή-
ματα

• άτυπη μορφή: υπερανδρογοναιμία, επιβεβαιωμένη 
με εργαστηριακό έλεγχο, χωρίς διαταραχές της έμμη-
νης ρύσης και χωρίς υπερηχογραφικά ευρήματα

Το PCOS κατά κανόνα παρουσιάζεται κλινικά κατά 
την εφηβική ηλικία. Οι διαταραχές της έμμηνης ρύσης 
είναι δυνατό να αρχίζουν από την εμμηναρχή ή να εμ-
φανιστούν αργότερα, συνήθως μετά από αύξηση του 
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σωματικού βάρους. Επίσης, είναι δυνατό οι διαταραχές 
της έμμηνης ρύσης να παρουσιάζονται ως καθυστέρη-
ση της έναρξης (πρωτοπαθής αμηνόρροια). Πρόδρομος 
του PCOS κατά την προεφηβική ηλικία, μπορεί να είναι η 
οφειλόμενη σε επινεφριδιακή υπερανδρογοναιμία πρώ-
ϊμη αδρεναρχή, η οποία χαρακτηρίζεται από την εμφάνι-
ση τρίχωσης στις περιοχές του εφηβαίου και της μασχά-
λης, πριν από την ηλικία των οκτώ ετών 12-13.

3. Κλινική Εικόνα

3.1. Ανωοθυλακιορρηξία
Παρατηρείται στις δύο από τις τρεις έφηβες με PCOS, 

ανεξάρτητα από την ηλικία. Στην εφηβεία, η αναγνώρι-
ση των συμπτωμάτων της ανωοθυλακιορρηξίας γίνεται 
συνήθως με καθυστέρηση. Οι νεαρές έφηβες δεν γνω-
ρίζουν τα χαρακτηριστικά του φυσιολογικού κύκλου και, 
ως αποτέλεσμα, δεν μπορούν να αντιληφθούν άμεσα τις 
αποκλίσεις. Οι ακόλουθες διαταραχές της έμμηνης ρύ-
σης αποτελούν εκδηλώσεις ανωοθυλακιορρηξίας κατά 
την εφηβεία14:

• πρωτοπαθής αμηνόρροια, η οποία ορίζεται ως η μη 
έναρξη της έμμηνης ρύσης έως την ηλικία των 15 
ετών

• αραιομηνόρροια, η οποία ορίζεται ως η απουσία πε-
ρισσότερων των τεσσάρων κύκλων ανά έτος

• δευτεροπαθής αμηνόρροια, η οποία ορίζεται ως χρο-
νικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών χωρίς έμ-
μηνο ρύση

• δυσλειτουργικές αιμορραγίες της μήτρας, οι οποίες 
ορίζονται ως οι αιμορραγίες σε διαστήματα μικρότε-
ρα των 21 ημερών ή η αιμορραγία με διάρκεια μεγα-
λύτερη των 7 ημερών

Ο κύκλος φυσιολογικής διάρκειας δεν συνεπάγεται 
υποχρεωτικά την ύπαρξη ωοθυλακιορρηξίας. Στα πρώτα 
δύο έτη από την εμμηναρχή, το 50% περίπου των κύκλων 
είναι ανωοθυλακιορρηκτικοί. Οι κύκλοι αυτοί χαρακτηρί-
ζονται από απουσία προεμμηνορρυσιακών συμπτωμά-
των, όπως πόνος και ευαισθησία των μαστών. Οι έφηβες 
που εκδηλώνουν διαταραχές του κύκλου, όπως αυτές 
περιγράφηκαν παραπάνω, εμφανίζουν αυξημένο κίν-
δυνο να εκδηλώσουν ανωοθυλακιορρηξία και κατά την 
ενήλικη ζωή. Οταν η διάρκεια των διαταραχών υπερβαί-
νει τους έξι μήνες μετά την εμμηναρχή, ο κίνδυνος αυτός 
είναι 40%, ενώ όταν υπερβαίνει τα δύο έτη,  αυξάνεται 
στο 70% 7. 

3.2. Δασυτριχισμός
Ως δασυτριχισμός ορίζεται η υπέρμετρη ανάπτυ-

ξη τρίχωσης με κατανομή ανδρικού τύπου (άνω χείλος, 
παρειές, θώρακας, θηλές των μαστών, μέση γραμμή της 
κοιλιάς, εσωτερική πλευρά των μηρών). Κλινικά ισοδύ-

ναμα του δασυτριχισμoύ θεωρούνται η ακμή, η σμηγμα-
τόρροια και η απώλεια των τριχών της κεφαλής 9. Δασυ-
τριχισμός παρατηρείται στις δύο από τις τρεις γυναίκες 
με υπερανδρογοναιμία. Η απουσία του δασυτριχισμού 
στις υπόλοιπες οφείλεται στη χαμηλότερη ευαισθησία 
των θυλάκων των τριχών και των σμηγματογόνων αδέ-
νων στα ανδρογόνα.

 
3.3. Παχυσαρκία

Παρατηρείται στο 50% των γυναικών με PCOS, και 
συχνά αποτελεί την πρώτη εκδήλωσή του 15. Μπορεί να 
παρουσιαστεί νωρίς κατά την εφηβεία, ακόμη και στην 
προεφηβική ηλικία. Η παχυσαρκία μπορεί να αποτελεί το 
μοναδικό σημείο στην εφηβεία, έως ότου το PCOS ανα-
πτυχθεί πλήρως κλινικά. Συνήθως, η παχυσαρκία είναι 
κεντρική (ανδρικού τύπου) με ανώτατο όριο περιφέρεια 
της μέσης τα 88 εκατοστά. Το PCOS αποτελεί την πιο συ-
χνή ενδοκρινοπάθεια, που οδηγεί σε παχυσαρκία ή πα-
θολογική κατανομή του λίπους στις γυναίκες.

3.4. Εκδηλώσεις της αντίστασης στην ινσουλίνη
Η αντίσταση στην ινσουλίνη στο PCOS αφορά κυρίως 

τις γυναίκες με ανωοθυλακιορρηξία και επιδεινώνεται 
από την παχυσαρκία. Σπάνιο αλλά χαρακτηριστικό κλινι-
κό σημείο αποτελεί η μελανίζουσα ακάνθωση, που έχει 
την εικόνα καφέ κηλίδων ή γραμμών, σε περιοχές του 
δέρματος με πτυχές (αυχένας, μασχάλες, κάτω από τους 
μαστούς, βουβωνικές πτυχές). Σε μερικές περιπτώσεις, η 
μελανίζουσα ακάνθωση μπορεί να αποτελεί την πρώτη 
εκδήλωση του PCOS 16.

Το μεταβολικό σύνδρομο είναι επίσης εκδήλωση της 
αυξημένης αντίστασης στην ινσουλίνη. Σύμφωνα με έναν 
ορισμό, ως μεταβολικό σύνδρομο ορίζεται ο συνδυασμός 
τουλάχιστον τριών από τα παρακάτω σημεία: κεντρική 
παχυσαρκία, αρτηριακή υπέρταση, υψηλά τριγλυκερί-
δια, χαμηλή HDL-χοληστερόλη και υψηλές συγκεντρώ-
σεις γλυκόζης ορού. Από μελέτες σε έφηβες με PCOS, 
ανευρέθηκε ότι το 25% εκδήλωσε μεταβολικό σύνδρομο, 
ποσοστό τρεις φορές υψηλότερο από το αναμενόμενο 
για την ηλικία και το σωματικό βάρος17.

4. Εργαστηριακή Εικόνα

4.1. Υπερανδρογοναιμία
Για τη διάγνωση του PCOS απαιτούνται περιοδικές, 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις των ανδρογόνων, κα-
θώς για να καταστεί εργαστηριακά ανιχνεύσιμη η υπε-
ρανδρογοναιμία απαιτούνται μέχρι και τρία έτη από την 
εμμηναρχή18. Στις περιπτώσεις όπου ανευρίσκονται υψη-
λές συγκεντρώσεις ανδρογόνων, πρέπει να γίνονται πρό-
σθετες εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις (που 
αναφέρονται στην ενότητα «διαγνωστική προσέγγιση»), 
ώστε να αποκλεισθούν άλλες καταστάσεις, οι οποίες 
σχετίζονται με υπερανδρογοναιμία. 
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Η εργαστηριακή τεκμηρίωση της υπερανδρογοναιμί-
ας σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό άλλων αιτίων της 
θέτουν τη διάγνωση του PCOS. Από τη στιγμή που τεθεί η 
διάγνωση, οι έφηβες πρέπει να εκτιμηθούν για την πιθα-
νή παρουσία σημείων του μεταβολικού συνδρόμου.

4.2. Πολυκυστική μορφολογία των ωοθηκών στο υπε-
ρηχογράφημα

Ανευρίσκεται στο 55% των εφήβων με υπερανδρογο-
ναιμία, όπου συνήθως διενεργείται  διακοιλιακό υπερη-
χογράφημα, και στο 75% των ενηλίκων γυναικών με υπε-
ρανδρογοναιμία, όπου συνήθως διενεργείται διακολπικό 
υπερηχογράφημα. Οι ωοθήκες μπορεί να μην αναπτύ-
ξουν τη χαρακτηριστική πολυκυστική μορφολογία μέχρι 
και δύο έτη μετά την εμμηναρχή19. Το πιο χαρακτηριστικό 
υπερηχογραφικό εύρημα, που χρησιμοποιείται για τη δι-
άκριση μεταξύ πολυκυστικών (polycystic) και πλειοκυστι-
κών (multicystic) ωοθηκών, αποτελεί ο αυξημένος όγκος 
των ωοθηκών.

5. Διαγνωστική Προσέγγιση

Η διαγνωστική προσέγγιση αποσκοπεί στον αποκλει-
σμό παθολογικών καταστάσεων με παρόμοια κλινική ει-
κόνα. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο αποκλεισμός της ύπαρξης 
νεοπλασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο δασυτριχισμός 
είναι έντονος και εξελίσσεται γρήγορα. Η διαφορική διά-
γνωση περιλαμβάνει:

• Επινεφριδικοί ή ωοθηκικοί όγκοι, που εκκρίνουν 
ανδρογόνα. Η παρουσία ακανόνιστης έμμηνης ρύ-
σης σε συνδυασμό με αυξημένες συκεντρώσεις των 
ανδρογόνων στον ορό (τεστοστερόνης ή / και θεϊι-
κής δεϋδροεπιανδροστερόνης - DHEA-S) καθιστούν 
πολύ πιθανή την ύπαρξη νεοπλασίας. Συγκεντρώ-
σεις ολικής τεστοστερόνης μεγαλύτερες των 200 ng/
dl θέτουν ισχυρή υποψία νεοπλασίας των ωοθηκών 
ή των επινεφριδίων20. Συγκεντρώσεις DHEA-S μεγα-
λύτερες των 600 μg/dl θέτουν υποψία νεοπλασίας 
των επινεφριδίων. Καθώς οι επινεφριδιακοί όγκοι 
δεν είναι ψηλαφητοί, η διάγνωσή τους υποβοηθείται 
από απεικονιστικό έλεγχο (αξονική ή μαγνητική το-
μογραφία). Αντίθετα, στην περίπτωση των ωοθηκών, 
τόσο η αμφίχειρη γυναικολογική εξέταση όσο και το 
υπερηχογράφημα μπορούν να δώσουν πληροφορί-
ες σχετικά με ύποπτες διογκώσεις. Επιπρόσθετα, το 
υπερηχογράφημα μπορεί να εκτιμήσει το πάχος του 
ενδομητρίου και να επιβεβαιώσει την πολυκυστική 
μορφολογία των ωοθηκών.

• Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων. Η μέτρηση 
της 17-ΟΗ-προγεστερόνης στον ορό συμβάλλει στη 
διάγνωση της συγγενούς υπερπλασίας των επινεφρι-
δίων. Η ανεύρεση συγκεντρώσεων μεγαλύτερων των 
3 ng/ml θα πρέπει να ακολουθείται από τη δοκιμασία 

διέγερσης με ACTH (Synacthen), η οποία μπορεί να 
βοηθήσει στη διάγνωση των μη κλασικών περιπτώσε-
ων 20.

• Σύνδρομο Cushing. Ο προσδιορισμός των συγκεντρώ-
σεων της ελέυθερης κορτιζόλης σε ούρα 24ώρου και 
η δοκιμασία καταστολής με δεξαμεθαζόνη1 χρησι-
μεύουν στη διάγνωση συνδρόμου. 

• Αλλες καταστάσεις. Σε περίπτωση μηνο-μητρορρα-
γίας είναι απαραίτητη η διαγνωστική απόξεση του 
ενδομητρίου. Η παρουσία γαλακτόρροιας καθιστά 
αναγκαίο τον προσδιορισμό της προλακτίνης του 
ορού. Εάν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου για την 
εκδήλωση σακχαρώδη διαβήτη, θα  πρέπει να γίνει 
προσδιορισμός γλυκόζης νηστείας ή, σε επιλεγμένες 
περιπτώσεις, δοκιμασία ανοχής γλυκόζης.

• Τέλος, σε περίπτωση επιθυμίας τεκνοποίησης, η 
ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου, πριν την 
πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, περιλαμβάνει την  
υστερο-σαλπιγγογραφία στη γυναίκα και το σπερμο-
διάγραμμα στον άνδρα.
 

6. Θεραπευτική Προσέγγιση

Οι θεραπευτικοί στόχοι στο PCOS περιλαμβάνουν την 
αποκατάσταση της έμμηνης ρύσης και της ωοθυλακιορ-
ρηξίας, την αντιμετώπιση του δασυτριχισμού και της ακ-
μής, την απώλεια βάρους και τη βελτίωση του λιπιδαιμι-
κού και γλυκαιμικού profile. H θεραπευτική προσέγγιση 
στοχεύει στην αντιμετώπιση του κύριου προβλήματος, 
που μπορεί να είναι οι κλινικές επιπτώσεις της υπεραν-
δρογοναιμίας (δασυτριχισμός, ακμή, τριχόπτωση), οι δι-
αταραχές της έμμηνης ρύσης, οι μεταβολικές διαταραχές 
ή η υπογονιμότητα.

6.1. Υπερανδρογοναιμία 
Ελάττωση των ανδρογόνων μπορεί επιτευχθεί με :

• Απώλεια βάρους (η απώλεια του 5% του σωματικού 
βάρους μπορεί να είναι αρκετή για την αντιμετώπιση 
των συμπτωμάτων).

• Μετφορμίνη. Ελαττώνει την υπεανδρογοναιμία, αυ-
ξάνει την συνδετική σφαιρίνη των ορμονών του φύ-
λου (sex hormone-binding protein - SHBG) και βελτιώ-
νει τον δασυτριχισμό 21.

• Σπιρονολακτόνη. Aνταγωνιστής της αλδοστερόνης με 
αντιανδρογόνο δράση 22.

• Αντισυλληπτικά δισκία με αντι-ανδρογονική δράση. 
΄Εχουν καθιερωθεί ως η βάση της αντιμετώπισης της 
υπερανδρογοναιμίας, καθώς συμβάλλουν στη βελτί-
ωσης της ακμής και του δασυτριχισμού 23-25. 

• Οξική κυπροτερόνη. Προγεσταγόνο με αντι-ανδρογο-
νική δράση, αποτελεσματικό στην ελάττωση των συ-
γκεντρώσεων της τεστοστερόνης 23-24.

• Φιναστερίδη. Αναστέλλει την 5α-αναγωγάση, ένζυμο 
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που μετατρέπει την τεστοστερόνη σε διϋδροτεστο-
στερόνη 22.

• Φλουταμίδη. Αντι-ανδρογόνο με άμεση δράση στον 
υποδοχέα των ανδρογόνων 22,26.

6.2. Διαταραχές της έμμηνης ρύσης
Οι διαταραχές της έμμηνης ρύσης, εκτός από τα πρα-

κτικά προβλήματα τα οποία πιθανόν να δημιουργούν, 
σχετίζονται με τον κίνδυνο υπερπλασίας και καρκίνου 
του ενδομητρίου, εξαιτίας της χρόνιας ανωοθυλακιορρη-
ξίας. Πιθανός είναι και ο κίνδυνος εγκατάστασης σιδηρο-
πενικής αναιμίας εξαιτίας μηνο-μητρορραγιών. Οι διατα-
ραχές της έμμηνης ρύσης μπορούν να αντιμετωπιστούν 
με:
• Απώλεια βάρους. Η αλλαγή των διατροφικών συνη-

θειών και η άσκηση αποτελούν θεραπεία πρώτης 
γραμμής στις γυναίκες με PCOS. 

• Μετφορμίνη. Συμβάλλει στην απώλεια βάρους στις 
παχύσαρκες γυναίκες και έχει ευεργετικά αποτελέ-
σματα στην αποκατάσταση της έμμηνης ρύσης και 
της ωοθυλακιορρηξίας 21. 

• Αντισυλληπτικά δισκία. Τα αντισυλληπτικά δισκία 
νεότερης γενιάς είναι αποτελεσματικά στη θεραπεία 
του PCOS, καθώς εμφανίζουν λιγότερες ανεπιθύμη-
τες ενέργειες εξαιτίας των προγεσταγόνων που χρη-
σιμοποιούναται 23-25. Η αποκατάσταση της έμμηνης 
ρύσης μπορεί να επιτευχθεί και με την κυκλική χορή-
γηση προγεσταγόνου, η οποία εκμηδενίζει τον κίνδυ-
νο υπερπλασίας του ενδομητρίου. 

6.3. Μεταβολικές διαταραχές
Οι μεταβολικές διαταραχές που συνδέονται με το 

PCOS περιλαμβάνουν στοιχεία του μεταβολικού συν-
δρόμου, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, η δυ-
σλιπιδαιμία, η υπέρταση και, απώτερα, τα καρδαγγειακά 
νοσήματα. Απαραίτητη κρίνεται η μεταβολή του τρόπου 
ζωής, με απώλεια βάρους και φυσική άσκηση, καθώς και 
κατάλληλη θεραπευτική αγωγή για την ρύθμιση της αρ-
τηριακής υπέρτασης, της δυσλιπιδαιμίας και του σακχα-
ρώδη διαβήτη, όπου αυτή απαιτείται.

 
6.4. Υπογονιμότητα

Η χρόνια ανωοθυλακιορρηξία αποτελεί τον αιτιολο-
γικό παράγοντα της υπογονιμότητας στις γυναίκες με 
PCOS. Αν εισαχθούν σε προγράμματα υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής, οι γυναίκες με το σύνδρομο παρουσιά-
ζουν συχνότερα υπερδιέγερση των ωοθηκών μετά από 
πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας καθώς και αυξημένη συ-
χνότητα αποβολών στη αρχή της κύησης. Η θεραπευτική 
προσέγγιση της υπογονιμότητας στο PCOS περιλαμβάνει:

• μεταβολή του τρόπου ζωής: απώλεια βάρους, άσκη-
ση.

• πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας: κιτρική κλομιφένη, γο-
ναδοτροπίνες 27-28.

• λαπαροσκοπική χειρουργική.
• υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
   

7. Συμπεράσματα

Το PCOS είναι ένα σύνδρομο άγνωστης αιτολογίας, 
το οποίο συνδυάζει την αναπαραγωγική δυσλειτουργία 
με τις μεταβολικές διαταραχές. Η υπερανδρογοναιμία 
αποτελεί διαγνωστικό χαρακτηριστικό του συνδρόμου, 
που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ωοθηκική δυ-
σλειτουργία και συμβάλλει στην παθογένεια των μετα-
βολικών διαταραχών. Επιπρόσθετα, η αντίσταση στην ιν-
σουλίνη αποτελεί κεντρικό παθοφυσιολογικό μηχανισμό, 
που συμβάλλει τόσο στις αναπαραγωγικές όσο και στις 
μεταβολικές διαταραχές του συνδρόμου.

Αν και δεν έχουν διατυπωθεί επακριβώς τα διαγνω-
στικά κριτήρια του PCOS κατά την εφηβεία, οι κλινικές του 
εκδηλώσεις μπορούν να γίνουν αντιληπτές από την παι-
δική ηλικία. Καθώς το PCOS έχει συσχετισθεί με κίνδυνο 
εμφάνισης υπογονιμότητας, μεταβολικού συνδρόμου, 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, πρώιμης καρδιαγγειακής 
νόσου και καρκίνου του ενδομητρίου, η πρώϊμη διάγνω-
ση του συνδρόμου καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική.

Summary

The polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most 
common endocrine disorder in women of reproductive 
age and the most common endocrine cause of hirsutism, 
acne, and alopecia. Its pathophysiology includes 
hyperandrogenemia, anovulation, insulin resistance 
and hyperinsulinemia. Subfertility due to anovulation 
is a common clinical problem. During adolescence firm 
criteria should be used to set the diagnosis of PCOS, as 
several features of the syndrome may be not apparent. 
The differential diagnosis includes other hyperandrogenic 
disorders (adrenal or ovarian virilizing tumors, non-classic 
congenital adrenal hyperplasia, Cushing’s syndrome). 
Management of PCOS is determined by its cardinal clinical 
feature. For those women not desiring pregnancy, the 
most common therapies include oral contraceptive pills, 
anti-androgens and insulin-sensitizers.
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