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Aνασκόπηση

Ι.Ε. Μεσσήνης

Η έκκριση της LH κατά την πολλαπλή
ωοθυλακική ωρίμανση

ΠερIληψη
Κατά την πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακικής ωρίμανσης για εξωσωματική γονιμοποίηση παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στη σχέση των
ωοθηκών με το υποθαλαμο-υποφυσιακό σύστημα. Ο αρνητικός μηχανισμός
παλίνδρομης αλληλορύθυμισης ισχυροποιείται, ο δε θετικός μηχανισμός
εξασθενεί. Αυτό οφείλεται στην υπερδιέγερση των ωοθηκών και την υπερπαραγωγή οιστρογόνων, αλλά και μη στεροειδών ουσιών, όπως η ανασταλτίνη
(inhibin) και ο παράγοντας αμβλύνσεως του κύματος των γοναδοτροφινών
(GnSAF). Η έκκριση των γοναδοτροφινών, τόσο η βασική όσο και στη διάρκεια του ενδογενούς γοναδοτροφικού κύματος, ελαττώνεται σημαντικά. Η
ελάττωση της βασική έκκρισης της LH παρατηρείται τόσο κατά την ωοθυλακική όσο και κατά την ωχρινική φάση του κύκλου. Η χρήση των GnRH
αγωνιστών ή των GnRH ανταγωνιστών, για την πρόληψη του πρόωρου κύματος της LH, είναι επιτυχής σε μεγάλο ποσοστό. Παρ’ όλα αυτά, με την
χρήση των GnRH ανταγωνιστών παρατηρούνται πρώιμες εκκριτικές αιχμές
της LH σε αρκετές περιπτώσεις, η κλινική σημασία των οποίων αναμένεται
να διερευνηθεί.
Όροι ευρετηρίου: ωοθυλακική ωρίμανση, LH, FSH, GnRH, παλίνδρομη ρύθμιση.
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ΕισαγωγH
Είναι γνωστό ότι και οι δύο γοναδοτροφίνες, δηλαδή η FSH και η LH,
είναι απαραίτητες για τη φυσιολογική ωρίμανση του ωοθυλακίου. O μηχανισμός περιλαμβάνει αφ’ ενός επίδραση στη στεροειδογένεση, σύμφωνα με τη
θεωρία των «δύο κυττάρων και δύο γοναδοτροφινών», και αφ’ ετέρου δράση
στα κοκκώδη κύτταρα.(1) Συγκεκριμένα, η LH επιδρά στα κύτταρα της θήκης
μέσω ειδικών υποδοχέων και προκαλεί την παραγωγή των ανδρογόνων, τα
οποία στη συνέχεια μεταφέρονται στα κύτταρα της κοκκώδους στοιβάδας,
όπου υπό την επίδραση της FSH αρωματοποιούνται σε οιστρογόνα. H FSH,
από την άλλη μεριά, μέσω των ειδικών υποδοχέων της στα κύτταρα της κοκκώδους στοιβάδας, διεγείρει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων αυτών. Στα
αρχικά στάδια ανάπτυξης των ωοθυλακίων, υποδοχείς της LH δεν υπάρχουν
στα κοκκώδη κύτταρα. Στη συνέχεια όμως και συγκεκριμένα μετά την επιλογή του επικρατούντος ωοθυλακίου, υπό την επίδραση της FSH σχηματίζονται
υποδοχείς της LH και στα κοκκώδη κύτταρα, οπότε το ωοθυλάκιο γίνεται
ευαίσθητο και στην ορμόνη αυτή. Στις διαδικασίες αυτές συμμετέχουν και
διάφοροι τοπικά παραγόμενοι αυξητικοί και άλλοι παράγοντες.(2,3)
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Κατά την πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακικής ωρίμανσης συμβαίνουν σημαντικές μεταβολές στον άξονα
υποθάλαμος-υπόφυση-ωοθήκες.(4) Συγκεκριμένα, υπό
την επίδραση της εξωγενούς χορηγούμενης FSH, οι ωοθήκες υπερδιεγείρονται, με αποτέλεσμα την υπερπαραγωγή οιστρογόνων, αλλά και διαφόρων μη στεροειδών
ουσιών. Έτσι, η έκκριση των γοναδοτροφινών ορμονών
από την υπόφυση ελαττώνεται σημαντικά. Αυτό συμβαίνει αφ’ ενός λόγω της σημαντικής ενίσχυσης του
αρνητικού μηχανισμού παλίνδρομης αλληλορρύθμισης
(feedback), αφ’ ετέρου λόγω της σημαντικής εξασθένισης του θετικού μηχανισμού και αφορά τόσο στη βασική έκκριση των γοναδοτροφινών όσο και στην έκκριση,
που διεγείρεται από τη GnRH. Από τους μη στεροειδείς
μηχανισμούς, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει ο «παράγοντας αμβλύνσεως του κύματος των γοναδοτροφινών» (gonadotrophin surge attenuating factor – GnSAF),
αλλά και η ανασταλτίνη (inhibin).(5)

Ωοθυλακικη φαση του κυκλου
Έχει διαπιστωθεί ότι, όταν σε φυσιολογικές γυναίκες χορηγείται εξωγενώς FSH, είτε αυτή προέρχεται
από ούρα μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών, είτε παρασκευάζεται με τη μέθοδο του ανασυνδυασμένου DNA,
η στάθμη της LH στο αίμα ελαττώνεται σημαντικά.(6) Η
ελάττωση αυτή εμφανίζεται περίπου εντός των πρώτων
12 ωρών από την έναρξη της χορήγησης της FSH και
συνεχίζεται για τις επόμενες ημέρες, ενώ παραμένει χαμηλή καθ’ όλη τη διάρκεια της πρόκλησης πολλαπλής
ωοθυλακικής ωρίμανσης. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η στάθμη της οιστραδιόλης στο αίμα ανέρχεται σε
υπερφυσιολογικά επίπεδα. Η αύξηση αυτή της οιστραδιόλης θεωρείται υπεύθυνη για την ελάττωση της LH,
όπως τουλάχιστον έχει δειχθεί σε μία μελέτη, κατά την
οποία η χορήγηση μίας και μόνης δόσης 450 IU FSH τη
2η ημέρα του κύκλου σε φυσιολογικές γυναίκες προκάλεσε σημαντική πρόσκαιρη αύξηση της FSH, αλλά και
της οιστραδιόλης, για 3 περίπου ημέρες, και ταυτόχρονη σημαντική ελάττωση της LH για το ίδιο χρονικό διάστημα.(7)
Σε μία άλλη μελέτη, χορηγήθηκε σε φυσιολογικές γυναίκες κατά την ωοθυλακική φάση FSH σε έναν κύκλο
και κλομιφαίνη σε έναν άλλο κύκλο, με σκοπό την πολλαπλή ωοθυλακική ωρίμανση.(8) Η δόση της FSH ήταν
225 IU ημερησίως και της κλομιφαίνης 150 mg ημερησίως, επί 10 ημέρες. Και στους δύο αυτούς κύκλους,
η οιστραδιόλη αυξήθηκε σε υπερφυσιολογικά επίπεδα,
τα οποία δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους, αλλά
ελάττωση της LH παρατηρήθηκε μόνο στον κύκλο που
χορηγήθηκε η FSH. Αντίθετα, στον κύκλο που χορηγήθηκε η κλομιφαίνη, η LH όχι μόνο δεν ελαττώθηκε αλλά
αυξήθηκε σημαντικά. Το τελευταίο μπορεί να εξηγηθεί
από την αντιοιστρογονική δράση της κλομιφαίνης, η
οποία δέσμευσε τους υποδοχείς της οιστραδιόλης και

απέκλεισε τον αρνητικό μηχανισμό παλίνδρομης αλληλορρύθμισης. Έτσι, η αδυναμία ελάττωσης της LH
κατά τη χορήγηση της κλομιφαίνης οφείλεται πιθανώς
στην αδυναμία δράσης της οιστραδιόλης, πράγμα που
ισχυροποιεί την άποψη ότι η οιστραδιόλη είναι ο κυριότερος παράγοντας, που προκαλεί την ελάττωση της LH
κατά την πολλαπλή ωοθυλακική ωρίμανση. Επιβεβαίωση των αυξημένων επιπέδων της LH σε κύκλους που
χορηγείται κλομιφαίνη, σε σύγκριση με κύκλους που
χορηγείται μόνο hMG ή FSH, αποτελούν τα δεδομένα
μιας πρόσφατης μελέτης, στην οποία όμως παράλληλα
χορηγήθηκε και ένας GnRH ανταγωνιστής.(9)
Είναι φανερό από τα παραπάνω δεδομένα ότι η πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακικής ωρίμανσης αυτή καθ’
αυτή ελαττώνει σημαντικά τη βασική έκκριση της LH,
ανεξάρτητα από την ταυτόχρονη χορήγηση ενός GnRH
αγωνιστή ή ανταγωνιστή. Εκτός από την LH, η ενδογενής FSH παρουσιάζει επίσης ελάττωση στην έκκρισή
της. Το τελευταίο είναι δύσκολο να διαπιστωθεί κατά
τη διάρκεια της θεραπείας με FSH, επειδή τα επίπεδά
της στο αίμα αυξάνουν, λόγω της εξωγενώς χορηγούμενης ορμόνης, όμως η μελέτη της κινητικής των ορμονών
μετά από διακοπή της χορήγησης της FSH, σε κύκλους
με πολλαπλή ωοθυλακική ωρίμανση, επιβεβαιώνει την
άποψη ότι όχι μόνο η έκκριση της LH, αλλά και η έκκριση της FSH από την υπόφυση ελαττώνεται κατά τη
διάρκεια μιας τέτοιας διαδικασίας.(10)

Ενδογενές κύμα της LH
Έχει διαπιστωθεί από σειρά μελετών ότι, κατά τη
διάρκεια της πολλαπλής ωοθυλακικής ωρίμανσης, το
ενδογενές κύμα της LH είναι πιθανόν σε αρκετές περιπτώσεις να μην εμφανισθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας.(5) Αυτό σημαίνει ότι το κύμα αποκλείεται
λόγω της πολλαπλής ωοθυλακικής ωρίμανσης αυτής
καθ’ αυτής. Σε άλλες όμως περιπτώσεις, το κύμα της
LH εκδηλώνεται και μπορεί να εμφανίζεται είτε στον
κατάλληλο χρόνο, δηλαδή όταν το πρώτο σε μέγεθος
ωοθυλάκιο γίνει προ-ωοθυλακιορρηκτικό, ή πρόωρα,
δηλαδή πριν την προ-ωοθυλακιορρηκτική φάση. Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η εμφάνιση του
ενδογενούς κύματος της LH περιλαμβάνουν το είδος
των φαρμακευτικών ουσιών που χορηγούνται για την
πολλαπλή ωοθυλακική ωρίμανση, καθώς και τη δράση
της οιστραδιόλης, αλλά και του GnSAF, στην υπόφυση,
οι οποίες θεωρούνται ανταγωνιστικές.(10-14) Έτσι, όταν
στο θεραπευτικό σχήμα περιλαμβάνεται η κλομιφαίνη,
το κύμα της LH εμφανίζεται σε όλες τις περιπτώσεις
και, εάν μεν η κλομιφαίνη χορηγείται μόνη της ή η χορήγηση της ακολουθείται από τη χορήγηση της FSH ή
της hMG, το κύμα εμφανίζεται στον κατάλληλο χρόνο
ως προς το μέγεθος του προ-ωοθυλακιορρηκτικού ωοθυλακίου. Αντιθέτως, εάν η κλομιφαίνη και η FSH ή η
hMG χορηγούνται ταυτόχρονα, το κύμα εμφανίζεται
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πρόωρα. Στην περίπτωση που στο θεραπευτικό σχήμα
δεν περιλαμβάνεται η κλομιφαίνη αλλά χορηγείται μόνη της η FSH ή η hMG, το κύμα της LH μπορεί να εμφανίζεται ή να αποκλείεται, αλλά σε όσες περιπτώσεις
εμφανίζεται είναι πρόωρο.
Ανεξάρτητα από το εάν το κύμα θα είναι πρόωρο ή
θα εμφανισθεί στο χρόνο του ως προς το προ-ωοθυλακιορρηκτικό ωοθυλάκιο, σε όλες τις περιπτώσεις είναι
μικρότερο σε μέγεθος και σε εύρος σε σύγκριση με το
μεσοκύκλιο γοναδοτροφικό κύμα των φυσιολογικών
κύκλων.(11) Η ελάττωση αυτή του μεγέθους του κύματος
είναι ανεξάρτητη του φαρμακευτικού σχήματος που χορηγείται και εξαρτάται από το βαθμό της υπερδιέγερσης
των ωοθηκών και συνεπώς από την παραγόμενη ποσότητα του GnSAF.(15) Η παρουσία ενός τέτοιου κύματος,
παρά το μικρό του μέγεθος, συνοδεύεται πάντοτε από
αύξηση της προγεστερόνης στο αίμα, δηλαδή από ωχρινοποίηση του ωοθυλακίου, ενώ έχουν παρατηρηθεί
κυήσεις μετά από ωοληψία και εξωσωματική γονιμοποίηση.(11) Συνεπώς, η παρουσία ενός μικρού κύματος
της LH, κατά την πολλαπλή ωοθυλακική ωρίμανση, δεν
αποκλείει τη συνέχιση της θεραπείας για εξωσωματική
γονιμοποίηση και τον καθορισμό της ωοληψίας σύμφωνα με την έναρξη του κύματος αυτού. Η ανακάλυψή του
όμως γίνεται μόνο με τη συχνή λήψη δειγμάτων αίματος
από τη γυναίκα, δηλαδή τουλάχιστον ανά 6 ώρες, πράγμα που μπορεί να προκαλεί δυσφορία στην ασθενή, ενώ
παράλληλα η ώρα της ωοληψίας είναι μη προβλέψιμη.
Η παρουσία τέτοιων κυμάτων της LH οδήγησε τους
ασχολούμενους με τα θέματα της αναπαραγωγής, στη
δεκαετία του ’80, στη χρησιμοποίηση των GnRH αγωνιστών, προκειμένου να προληφθεί η εκδήλωση ενός
τέτοιου κύματος και επομένως ο καθορισμός της ωοληψίας να μπορεί να γίνει σε χρονικές στιγμές που είναι
κατάλληλες για τους ιατρούς και την ασθενή. Οι GnRH
αγωνιστές έχουν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό για
τουλάχιστον 20 έτη με μεγάλη επιτυχία. Τα τελευταία
χρόνια έχει αρχίσει η χρήση και των GnRH ανταγωνιστών, με σκοπό τον αποκλεισμό του ενδογενούς κύματος της LH. Τα δεδομένα όμως σχετικά με τους ανταγωνιστές είναι λιγότερο σαφή σε σύγκριση με τη χρήση
των αγωνιστών.
Υπάρχουν αρκετές μελέτες στη βιβλιογραφία, οι
οποίες δείχνουν ότι οι GnRH ανταγωνιστές ελαττώνουν
την ενδογενή έκκριση των γοναδοτροφινών. Οι μελέτες
αυτές έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι πολυκεντρικές και αφορούν στη χρησιμοποίηση του GnRH
ανταγωνιστή cetrorelix, του ανταγωνιστή granirelix και
του ανταγωνιστή iturelix.(16-20)
Σε όλες τις μελέτες, τα επίπεδα της LH ελαττώθηκαν
σημαντικά, κάτι που είναι ιδιαίτερα εμφανές στην ενδιάμεση τιμή. Η παρατήρηση, όμως, σε ατομικό επίπεδο
ασθενών ότι η LH μπορεί να εμφανίζει εκκριτικές αιχμές μεγαλύτερες των 10 IU/l, θέτει ερωτηματικά ως προς

την πλήρη αποτελεσματικότητα των ουσιών αυτών.
Στις μεγάλες δημοσιευμένες μελέτες, το ποσοστό της
εμφάνισης εκκριτικών αιχμών της LH άνω των 10 IU/l
δεν υπερβαίνει το 8%, ενώ το ποσοστό ωχρινοποίησης,
δηλαδή και τιμών προγεστερόνης στο αίμα άνω του 1
ng/ml, δεν υπερβαίνει το 5%. Τα ποσοστά αυτά θεωρούνται σχετικά χαμηλά. Παρ’ όλα αυτά, σε μία μελέτη στην
οποία χρησιμοποιήθηκε η κλομιφαίνη σε συνδυασμό με
γοναδοτροφίνες και ο GnRH ανταγωνιστής cetrorelix,
στη δοσολογία των 0.25 mg ημερησίως από την 6η ημέρα
της θεραπείας, παρατηρήθηκαν εκκριτικές αιχμές της
LH άνω των 10 IU/l και ταυτόχρονη αύξηση της προγεστερόνης άνω του 1 ng/ml, σε ποσοστό περίπου 28%,
δηλαδή σε αρκετά υψηλό ποσοστό, που πλησιάζει εκείνο που έχει παρατηρηθεί χωρίς τη χορήγηση του GnRH
ανταγωνιστή.(21) Αν και οι συγγραφείς της εν λόγω μελέτης προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα ως
αδυναμία του GnRH ανταγωνιστή να δράσει παρουσία
της κλομιφαίνης, εντούτοις φαίνεται ότι τα αποτελέσματα μπορεί να είναι παρόμοια ακόμη και όταν δεν
χορηγείται η κλομιφαίνη.
Συγκεκριμένα, σε μία πρόσφατη μελέτη από την ομάδα μας,(22) χορηγήθηκε σε δύο ομάδες γυναικών ανασυνδυασμένη FSH από τη δεύτερη ημέρα του κύκλου, ενώ
προστέθηκε ο GnRH ανταγωνιστής ganirelix, σε δόση
0.25 mg, από την 7η ημέρα του κύκλου, δηλαδή την 6η
ημέρα της θεραπείας. Στην πρώτη ομάδα (37 γυναίκες),
ο GnRH ανταγωνιστής χορηγήθηκε σε καθημερινή βάση,
ενώ στη δεύτερη ομάδα (36 γυναίκες), ο ανταγωνιστής
χορηγήθηκε κάθε δεύτερη ημέρα. Οι μέσες τιμές της LH
στη διάρκεια της θεραπείας παρουσίασαν μεγάλες διακυμάνσεις, οι οποίες αποδόθηκαν στις εκκριτικές αιχμές
της LH. Οι τελευταίες παρατηρήθηκαν σε υψηλό ποσοστό και στις δύο ομάδες. Συγκεκριμένα, αιχμές >10 IU/l
παρατηρήθηκαν στην πρώτη ομάδα σε ποσοστό 35.1%
και στη δεύτερη ομάδα σε ποσοστό 38.8%. Ωχρινοποίηση με αύξηση και της προγεστερόνης, άνω των 2 ng/ml,
παρατηρήθηκε στο 1/3 των περιπτώσεων. Οι εκκριτικές
αιχμές της LH παρατηρήθηκαν κατά το 1/3 πριν από
την έναρξη της χορήγησης του ανταγωνιστή και κατά τα
2/3 κατά τη διάρκεια της χορήγησης του ανταγωνιστή
και στις δύο ομάδες.
Από τη μελέτη αυτή, προκύπτουν δύο ερωτηματικά:
1. Σημαντικό ποσοστό εκκριτικών αιχμών παρατηρούνται πριν από την έναρξη της χορήγησης του ανταγωνιστή και αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η
ευαισθησία της υπόφυσης στη GnRH, η οποία είναι μειωμένη τις πρώτες 5 ημέρες της διέγερσης με FSH, αυξάνει σταδιακά από την 5η ημέρα του κύκλου και συνεπώς
αυτή είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία μπορεί ο
θετικός μηχανισμός παλίνδρομης αλληλορρύθμισης να
είναι ενεργός και να προκύψει πρόωρο εκκριτικό κύμα
της LH.(6)
2. Η δοσολογία των 0.25 mg ημερησίως φαίνεται να
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LH για την αύξηση των επιπέδων της LH ενδεχομένως
να είναι επιβλαβής για την έκβαση της θεραπείας.

Σχήμα 1. Αρνητικός και θετικός μηχανισμός παλίνδρομης αλληλορρύθμισης σε γυναίκες με πολλαπλή ωοθυλακική ωρίμανση. Ο αρνητικός μηχανισμός ενισχύεται
και ο θετικός εξασθενεί.

μην είναι επαρκής για να προλάβει τις εκκριτικές αιχμές
της LH.
Έτσι, από τα δεδομένα αυτά, προκύπτουν τα εξής
συμπεράσματα: είτε ο GnRH ανταγωνιστής, ως μη αποτελεσματικός, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά
την πρόκληση της πολλαπλής ωοθυλακικής ωρίμανσης,
είτε θα πρέπει η έναρξη της χορήγησής του να μετατεθεί
προς τα αριστερά, δηλαδή την 4η ή 5η ημέρα του κύκλου
και μάλιστα σε αυξημένη δόση, πιθανόν 0.5 mg ημερησίως, αντί 0.25 mg ημερησίως.
Η σημασία της ελάττωσης της στάθμης LH στο αίμα κατά τη διάρκεια της πολλαπλής ωοθυλακικής ωρίμανσης έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από διάφορους
ερευνητές, τα δεδομένα όμως είναι αντιφατικά. Έτσι,
σύμφωνα με μία μελέτη, όταν τα επίπεδα της LH την
8η ημέρα της διέγερσης ήταν μικρότερα των 0.5 IU/l, το
ποσοστό κυήσεως ήταν μεγαλύτερο και το ποσοστό αυτομάτων εκτρώσεων μικρότερο, παρά όταν η LH ήταν
>0.5 IU/l.(23) Αντίθετα αποτελέσματα έχουν διαπιστωθεί
σε μία άλλη μελέτη, που έλαβε επίσης ως όριο τα 0.5 IU/l
την 8η ημέρα,(24) ενώ τα αποτελέσματα μιας τρίτης μελέτης δείχνουν ότι τα επίπεδα της LH δεν μπορούν να
προβλέψουν την έκβαση της θεραπείας με εξωσωματική γονιμοποίηση.(25) Μία πρόσφατη μετα-ανάλυση των
εργασιών αυτών δεν κατέληξε σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα.(26) Σε μία πρόσφατη μελέτη, στην οποία χρησιμοποιήθηκε o GnRH ανταγωνιστής iturelix, διαπιστώθηκε
ότι οι μεταβολές της LH δεν μπορούν να υπερβαίνουν
ένα ορισμένο όριο κατά τη διάρκεια της χορήγησης του
ανταγωνιστή, είτε προς τα κάτω, είτε προς τα άνω, αφού
έξω από τα όρια αυτά δεν παρατηρήθηκαν κυήσεις.(27)
Συνεπώς, η ελάττωση της LH δεν θα πρέπει να είναι κάτω ενός ορισμένου ορίου, ενώ η εξωγενής χορήγηση της

Ωχρινικη φαση του κυκλου
Κατά την πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακικής ωρίμανσης με FSH, χωρίς την ταυτόχρονη χορήγηση ενός
GnRH αγωνιστή ή ανταγωνιστή, έχει διαπιστωθεί ότι τα
επίπεδα της LH στο αίμα κατά τη διάρκεια της ωχρινικής φάσης είναι σημαντικά χαμηλότερα από αυτά σε
φυσιολογικούς κύκλους των ίδιων γυναικών.(28) Η ελάττωση αυτή της LH συνοδεύεται από σημαντική ελάττωση της προγεστερόνης στο αίμα και από βραχεία ωχρινική φάση. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η ωχρινική
φάση κατά την πολλαπλή ωοθυλακική ωρίμανση είναι
ανεπαρκής. Η ανεπάρκεια αυτή της ωχρινικής φάσης είναι δύσκολο να ερμηνευθεί, ενδεχομένως όμως ρόλο να
παίζουν τα υψηλά επίπεδα των οιστρογόνων, τα οποία
σε τοπικό επίπεδο μπορεί να δρουν ως ωχρινολυτικά.(29)
Η ελάττωση της LH παρατηρείται όχι μόνο ως αποτέλεσμα ενός μικρού ενδογενούς κύματος της LH, αλλά
ακόμη και μετά από τη χορήγηση χοριακής γοναδοτροφίνης και είναι ανεξάρτητη της ταυτόχρονης με την
FSH χορήγησης ενός GnRH ανταγωνιστή.(30) Η ωχρινική φάση είναι ανεπαρκής όχι μόνο μετά τη χορήγηση
χοριακής γοναδοτροφίνης, αλλά και μετά τη χορήγηση
ανασυνδυασμένης LH ή ενός GnRH αγωνιστή, προκειμένου να γίνει η τελική ωρίμανση του ωοκυττάρου.(31)
Μεταξύ των τριών αυτών ουσιών, τα αποτελέσματα
είναι καλύτερα μετά τη χορήγηση χοριακής γοναδοτροφίνης. Είναι εμφανές ότι η ωχρινική φάση σε όλες τις
περιπτώσεις της πρόκλησης πολλαπλής ωοθυλακικής
ωρίμανσης είναι ανεπαρκής και, συνεπώς, θα πρέπει να
υποστηρίζεται.
Συμπερασματα
Κατά την πολλαπλή ωοθυλακική ωρίμανση, διαταράσσεται η φυσιολογική σχέση των ωοθηκών με το υποθαλαμο-υποφυσιακό σύστημα. Η έκκριση των γοναδοτροφινών ελαττώνεται σημαντικά ως αποτέλεσμα της
ωοθηκικής διέγερσης (σχήμα 1), η δε χρήση των GnRH
αγωνιστών ή ανταγωνιστών προκαλεί περαιτέρω καταστολή της έκκρισης των γοναδοτροφινών. Οι GnRH
ανταγωνιστές φαίνεται να ασκούν σε μικρότερο βαθμό
έλεγχο της υποφυσιακής λειτουργίας απ’ ό,τι οι αγωνιστές, αφού κατά τη χορήγησή τους εμφανίζονται πρώιμες εκκριτικές αιχμές της LH, η σημασία των οποίων
απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Τέλος, η ωχρινική φάση
είναι ανεπαρκής ανεξάρτητα του θεραπευτικού σχήματος ωοθηκικής διέγερσης.
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Η εκκριση της LH κατα την πολλαπλη ωοθυλακικη ωριμανση

Marked changes in the relationship between the ovaries
and the hypothalamic pituitary system take place in women during induction of multiple follicular development for
in vitro fertilization. The negative feedback mechanism is
augmented, while the positive feedback mechanism is attenuated. This is due to ovarian hyperstimulation and the
overproduction of estrogen and various nonsteroidal substances, such as inhibin and gonadotrophin surge attenuating factor (GnSAF). Basal secretion of gonadotrophins
as well as the secretion during the endogenous gonadotrophin surge is reduced significantly. The reduction in basal
secretion of LH occurs both during the follicular and the
luteal phase of the cycle. The use of GnRH agonists or
antagonists for the prevention of the premature LH surge
is successful in the majority of the patients. Nevertheless,
with the use of GnRH antagonists, premature LH peaks
occur on several occasions, the clinical importance of
which remains to be determined.

Key words: οva maturation, LH, FSH, GnRH, feedback.
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