
Οι λειτουργικές διαταραχές του κύκλου στην εφηβεία οφείλονται σε πολλά αίτια. 
Η ομαλή ήβη και η φυσιολογική ωρίμανση του άξονα υποθάλαμο-υπόφυσης-

ωοθηκών είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την έμ-
μηνος ρύση και η απόκλιση από την φυσιολογική πορεία τους μπορεί να προκαλέ-
σει προβλήματα στον κύκλο όπως την αριαομηνόρροια, την αμηνόρροια και την 
δυσλειτουργική αιμορραγία. Άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στις διαταρα-
χές της εμμήνου ρύσεως είναι οι εξής: (1) το ψυχολογικό «στρές» (άγχος, Anorexia 
Nervosa) (2) η υπερβολική άσκηση (3) το σύνδρομο Turners (45ΧΟ/45ΧΧ), (4) o 
υπογοναδοτροπικός και ο υπεργοναδοτροπικός υπογοναδισμός, (5) η παχυσαρ-
κία και η αντίσταση στην ινσουλίνη, (6) η υπερανδρογοναιμία [πρώιμη αδρεναρχή, 
σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS)], (7) οι διάφορες μορφές της συγγενή 
υπερπλασίας των επινεφριδίων (όψιμες μορφές ανεπαρκείας 21 υδροξυλάσης και 
3β- υδρόξυστεροειδή αφυδρογονάσης, ανεπάρκεια 11β-υδροξυλάσης και 17α-
υδροξυλάσης) (8) διαταραχές της αυξητικής ορμόνης (GH), (9) διαταραχές της θυ-
ρεοειδικής λειτουργίας και σπάνια (10) η υπερπρολακτίναιμία από προλακτίνωμα ή 
(11) διαταραχή πήξεως του αίματος (von Willebrand, έλλειψη Παράγοντα ΧΙ κλπ).

Ι. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΜΜΗΝΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
Στον άνθρωπο ο εκλυτικός παράγοντας των γοναδοτροπινών (GnRH) εκκρίνεται 
κατά την εμβρυική ζωή και προκαλεί την έκκριση των γοναδοτροπινών, LH και FSH, 
που επιδρούν στις ωοθήκες. Ο GnRH εκκρίνεται σε ώσεις κάθε 60-90 λεπτά, με με-
γάλες αυξομειώσεις κατά την εμβρυική και νεογνική ηλικία σε παρόμοια επίπεδα με 
τον ενήλικα (Knobil, E. Proc Natl Acad Sci, Dec. 84(23): 8745-9, 1987). Κατά την βρε-
φική ηλικία όμως, (μετά από την ηλικία των 6-9 μηνών), καταστέλλονται οι μεγάλες 
αυξομειώσεις του GnRH (και των γοναδοτροπινών) αλλά εξακολουθεί να εκκρίνεται 
σε ώσεις κάθε 60-90 λεπτά (όπως και οι γοναδοτροπίνες) σε χαμηλά επίπεδα μέχρι 
την εφηβεία (Grumbach,MM, Control of the onset of Puberty, 1990). Στην καταστολή 
του GnRH και της ρύθμισης του χρόνου έναρξης της ήβης παίζουν ρόλο τα εξής: (1) 

Λειτουργικές διαταραχές κύκλου
στην εφηβεία 

Β.Ε. ΓΚΡΕΚΑ-ΣΠΗΛΙΩΤΗ

Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
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το νευροπεπτίδιο Υ (NPY), (2) το GABA και (3) το γλουταμινικό οξύ (Plant, TM, Phys. 
Behav., 77: 717-722, 2002). Κατά την αρχή της ήβης αίρεται η επίδραση του NPY 
στους νευρώνες του GnRH και αρχίζει η έκκριση της LH κατά τον ύπνο. Όσο προχω-
ρεί η ήβη, η έκκριση της LH αυξάνεται και συνεχίζει κατά την διάρκεια ολόκληρου 
του 24ωρου. Στο τέλος της ήβης και κατά την ενήλικη ζωή τα επίπεδα της LH έχουν 
αυξομειώσεις αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα από ότι στην αρχή της ήβης (Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Η έκκριση της LH πριν την ήβη και κατά την διάρκεια της εφηβείας

Φαίνεται ότι παίζουν ρόλο στην άρση της καταστολής της έκκρισης του GnRH και τα 
ανδρογόνα (προπαντός η DHEAS) από τα επινεφρίδια κατά την αδρεναρχή (Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Αύξηση της DHEAS κατά την αδρεναρχή.
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Σημαντικό ρόλο παίζει και η λεπτίνη στην έναρξη της ήβης. Η λεπτίνη, μία ανορε-
ξιογόνο ουσία από τα λιποκύτταρα, αυξάνεται αμέσως πριν την έναρξη της ήβης 
στα κορίτσια και «επιτρέπει» την έναρξη της ήβης. Όταν το βάρος και η «λιπώδης 
μάζα» του κοριτσιού είναι «επαρκής» τότε φαίνεται η λεπτίνη καταστέλλει το NPY 
«επιτρέποντας» τον GnRH να αρχίσει να εκκρίνεται σε μεγαλύτερες ποσότητες.
 Άλλη μία ορμόνη που συνομιλεί («crosstalks”) με τον GnRH είναι η αυξητική 
ορμόνη. Κατά την διάρκεια της εφηβείας η GH αυξάνεται ανάλογα με το Tanner 
στάδιο της ήβης. Η μεγαλύτερη έκκριση της GH είναι στο Τanner στάδιο IV, όταν 
αρχίζει η έμμηνος ρύση. Υποδοχείς των οιστρογόνων και των ανδρογόνων που 
εντοπίζονται στον υποθάλαμο επιδρούν στον ρυθμιστικό άξονα του εκλυτικού πα-
ράγοντα της GH (GHRH), προπαντός στην οδό της ντοπαμίνης, επηρεάζοντας την 
έκκριση της και συνεπώς και την έκκριση της GH.
 Στην αρχή της έμμηνος ρύση, κατά το Τanner στάδιο IV όπως αναφέρθηκε και 
προηγουμένως, σε πολλά φυσιολογικά κορίτσια δεν εκκρίνεται η LH κατά όλοι την 
διάρκεια του 24ώρου για 1-2 χρόνια και πιο σπάνια μέχρι και 3 χρόνια μετά την 
εμμηναρχή (1) (Εικόνα 4).

Εικόνα 3. Έκκριση της LH κατά την διάρκεια της ήβης στο κορίτσι, κατά την εµµηναρχή και κατά την αρχή 
των κύκλων µε ωορρηξία

Είναι σημαντικό αυτό γιατί όταν αρχίζει η σταθερή έκκριση της LH σε καθημερι-
νή βάση τότε μόνο σταθεροποιείται ο κύκλος και ξεκινάει ο μηχανισμός υπεύθυ-
νος για την ωορρηξία. Η εγκατάσταση του σταθερού κύκλου αντικατοπτρίζει την 
πλήρη ωρίμανση ολόκληρου του άξονα υποθάλαμο-υπόφυσης-ωοθηκών και το 
τελικό στάδιο της ανάπτυξης των ωοθηκών. Η έμμηνος ρύση είναι μια διαδικασία 
ωρίμανσης του ωοθυλακίου, της ωορρηξίας του επικρατούντος ωοθυλακίου και 
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της δημιουργίας του ωχρού σωματίου. Η επιστράτευση του επικρατούντος ωοθυ-
λακίου πραγματοποιείται κατά τις πρώτες 4 ημέρες του κύκλου όπως ανεβαίνουν 
οι συγκεντρώσεις της FSH σε επακόλουθο της ελάττωσης των συγκεντρώσεων της 
οιστραδιόλης και της προγεστερόνης. Όταν ανεβαίνουν οι συγκεντρώσεις της οι-
στραδιόλης ελαττώνεται η FSH κα η περαιτέρω ωρίμανση των άλλων ωοθυλακίων. 
Στην μέση του κύκλου (συνήθως στην 13η-15η ημέρα) γίνεται η ωορρηξία του 
επικρατούντος ωοθυλακίου. Η ωορρηξία προηγείται από μία δραματική αύξηση 
της οιστραδιόλης που προκαλεί την απότομη αύξηση της LH (« LH surge») (Εικόνα 
3). Μετά την ωορρηξία, δημιουργείται το ωχρό σωμάτιο και εκκρίνεται η προγε-
στερόνη. Σε ορισμένες περιπτώσεις κοριτσιών με το σύνδρομο πολυκυστικών ωο-
θηκών, (όπως θα εξηγηθεί στο κεφάλαιο του PCOS), λείπει η απότομη αύξηση της 
LH επειδή η συγκεντρώσεις της LH είναι συνεχώς ανεβασμένες, γεγονός το οποίο 
αποδιοργανώνει την διαδικασία της ωορρηξίας προκαλώντας σοβαρές διαταρα-
χές του κύκλου

Εικόνα 4. Η µέγιστη έκκριση («surge») της οιστραδιόλης και της LH κατά την ωορρηξία µαζί µε τις αλλα-
γές στο ενδοµήτριο (1).

ΙΙ. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ
Στα φυσιολογικά εφηβικά κορίτσια η ωρίμανση του άξονα υποθάλαμο-υπόφυσης-
ωοθηκών και η επαρκή ωρίμανση των ωοθυλακίων μαζί με την ωορρηξία πολλές 
φορές αργεί για 1-3 χρόνια προκαλώντας αραιομηνόρροια και δυσλειτουργικές αι-
μορραγίες. Όταν αργεί η εμμηναρχή τότε αργεί και η εγκατάσταση της ωορρηξίας 
και είναι πιο συχνές οι διαταραχές του κύκλου.
 Η εφηβική αραιομηνόρροια και η ήπια δυσλειτουργική αιμορραγία στα πρώτα 
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1-2 χρόνια μετά την εμμηναρχή συνήθως δεν απαιτούν θεραπεία επειδή είναι πα-
ραλλαγές της φυσιολογικής εφηβικής ωρίμανσης του άξονα. Πριν γίνει διάγνωση 
όμως απαιτούνται πρώτα να γίνουν τα εξής: (1) να μην παραλειφθεί ένα λεπτομερή 
ιστορικό διατροφικής διαταραχής (νευρική ανορεξία), έντονου άγχος, υπερβολι-
κής άσκησης ή χρόνιου ενδοκρινολογικού νοσήματος (διαταραχές θυρεοειδικής 
λειτουργίας, σύνδρομο Cushing κλπ), (2) να αποκλειστεί η εγκυμοσύνη, (3) να απο-
κλειστούν διαταραχές πήξεως του αίματος και (4) να γίνει γυναικολογική εξέταση 
σε έφηβη που έχει σεξουαλική δραστηριότητα.
 Η αιτία της δυσλειτουργικής αιμορραγίας στην εφηβεία είναι κατά 90% η ανω-
ορρηξία. Επίσης, ορισμένες φορές κατά την εφηβεία μπορεί να υπάρχει ωορρηξία, 
αλλά να υπάρχει ελαττωματικό ωχρό σωμάτιο που δεν παράγει τις απαιτούμενες 
ποσότητες προγεστερόνης. Και στις 2 περιπτώσεις, λόγω της έλλειψης της προγε-
στερόνης τα οιστρογόνα δημιουργούν ανεξέλεγκτα ένα υπερπλαστικό, ασταθές 
στρώμα του ενδομητρίου. Χωρίς την προγεστερόνη να διεγείρει την τοπική έκ-
κριση της προταγλανδίνης, δεν προκαλείται η απαιτούμενη αγγειοσύσπαση των 
αγγείων και η συστολή του μυομητρίου.
 Η εφηβική δυσλειτουργική αιμορραγία στα πρώτα 1-2 χρόνια μετά την εμμη-
ναρχή μπορεί να απαιτεί θεραπεία. Στην ήπια εφηβική δυσλειτουργική αιμορραγία 
όπου η έμμηνος ρύση διαρκεί πέραν από 7 ημέρες ή ο κύκλος είναι λιγότερος από 
21 ημέρες για παραπάνω από ένα μήνα αλλά ο αιμοτοκρίτης είναι φυσιολογικός 
τότε δεν χρειάζεται θεραπεία πέραν από το να καθησυχάσουμε την έφηβο ότι θα 
διορθωθεί όπως ωριμάζει ο άξονας και την παρακολούθηση. Εάν στην ήπια δυ-
σλειτουργική αιμορραγία υπάρχει μεγάλη ροή κατά την έμμηνος ρύση, πολλές φο-
ρές μπορούμε να χορηγήσουμε ένα ήπιο αντι-προσταγλαδινικό φάρμακο όπως το 
μενφεναμικό οξύ (Ponstan): 500 mg. τρεις φορές την ημέρα ή άλλο μη-στεροειδές 
αντιφλεγμονώδες φάρμακο με αντι-προσταγλαδινική δράση [όπως την ibuprofen 
(Brufen) 400 mg. x 3] κατά την έμμηνος ρύση και θα ελαττωθεί η ροή του αίματος 
(1,2).
 Στην μέτρια εφηβική δυσλειτουργική αιμορραγία όπου η έμμηνος ρύση έρχεται 
κάθε 1-3 εβδομάδες και υπάρχει ήπια με μέτρια αναιμία (αιματοκρίτης 33-34%), 
εάν έχουμε επιβεβαιωθεί ότι η έφηβος δεν είναι έγκυος, τότε θα χορηγήσουμε 
αντισυλληπτικό σκεύασμα με 30-35 μg. οιστρογόνο για 3-6 μήνες μαζί με per os σί-
δηρο για τουλάχιστον 2 μήνες. Πρέπει να παρακολουθυθεί η έφηβος στον 1 μήνα 
και στου ε και 6 μήνες (1,2).
 Στην σοβαρή εφηβική δυσλειτουργική αιμορραγία όπου υπάρχει συνεχόμενη 
αιμορραγία χρειάζεται πιο επιθετική αντιμετώπιση. Στην περίπτωση αυτή εάν δεν 
είναι αιμοδυναμικά σταθερή, χρειάζεται εισαγωγή στο νοσοκομείο. Εάν όμως εί-
ναι σταθερή αιμοδυναμικά, τότε μπορεί να παρακολουθηθεί σαν εξωτερική ασθε-
νή. Πρέπει να χορηγήσουμε αντισυλληπτικό σκεύασμα που περιέχει 35 μg ή 50 
μg. οιστρογόνο κάθε 6 ώρες για 48 ώρες (2 ημέρες), ανάλογα με την αιμορραγία. 
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Εάν νοιώθει ναυτία, (που συχνά ακολουθεί την θεραπεία αυτή), να χορηγηθεί και 
αντιεμετικό. Μετά, μέσα σε 3 ημέρες να ελαττωθεί η δόση του αντισυλληπτικού 
σκευάσματος μέχρι να φθάσει στο 1 χάπι καθημερινά. Συγχρόνως θα αρχίσει ένα 
καινούργιο πακέτο του αντισυλληπτικού σκευάσματος των 35 μg ή 50 μg. οιστρο-
γόνο ανάλογα, και θα το συνεχίσει την θεραπεία για 6 μήνες. Μετά από 1-2 κύκλους 
όπου υπάρχει ελεγχόμενη ροή τότε μπορεί η έφηβος να αλλάξει από το 50 μg. στο 
35 μg σκεύασμα (1,2).

ΙΙΙ. ΥΠΕΡΑΝΔΡΟΓΟΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΦΗΒΕΙΑ
Οι ερευνητές Stein και Leventhal, περιγράψανε το 1935 το σύνδρομο με δασυτριχι-
σμό, διαταραχές στην έμμηνος ρύση και μειωμένη γονιμότητα που ήμερα ονομά-
ζεται Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών. Στο Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθη-
κών υπάρχουν οι εξής διαταραχές: (1) Αυξημένα ανδρογόνα, (2) Διαταραχή εμμήνου 
ρύσεως και (3) Υπερινσουλιναιμία και Αντίσταση στην Ινσουλίνη (Εικόνα 5).

Εικόνα 5. Η Παθοφυσιολογία του Συνδρόµου Πολυκυστικών Ωοθηκών (1)

Συγκεκριμένα, τα πιθανά κλινικά συμπτώματα, κλινικά σημεία και οι εργαστηριακές 
διαταραχές στην έφηβο με υπερανδρογοναιμία και PCOS, όπως και στην ενήλικη 
γυναίκα, είναι: Αυξημένα Ανδρογόνα, Ηλαττωμένο SHBG, ο Δασυτριχισμός, η Ακμή, 
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οι Ραβδώσεις στο δέρμα (Striae), η Αλωπεκία αρσενικού τύπου, η Τριχόπτωση, τα 
Αυξημένα Ελεύθερα Οιστρογόνα, η Παχυσαρκία, Διαταραχή της Εμμήνου Ρύσεως, 
Υπερηχογραφική εικώνα πολυκυστικών ωοθηκών και πολυκυστικές ωοθήκες, η 
Υπερινσουλιναιμία, η Αντίσταση στην Ινσουλίνη, το Αυξημένο κλάσμα LH/FSH, και 
η Αύξηση της προλακτίνης.
 Παρατηρείται ότι ήδη από την αρχή της εφηβείας υπάρχει διαταραχή στην έκ-
κριση των γοναδοτροπινών στα κορίτσια με υπερανδρογοναιμία που έχουν πα-
χυσαρκία ή/και ιστορικό χαμηλού βάρος σώματος ή/και πρώιμης αδρεναρχής με 
υψηλότερη έκκριση της LH (3-8) (Εικόνα 6).

Εικόνα 6. Υπερέκκριση της LH σε εφηβικά κορίτσια µε αυξηµένα ανδρογόνα σχέση µε την έκκριση της 
LH σε φυσιολογικά εφηβικά κορίτσια (4).

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι τα εφηβικά κορίτσια και οι γυναίκες με PCOS έχουν 
αυξημένες πιθανότητες να πάσχουν από αυτοάνοση θυρεοειδική δυσλειτουργία 
(Hashimotos και Graves) (4).
 Ακόμα υπάρχουν διλλήματα στο εάν πρέπει να θεραπευθούν τα εφηβικά κορί-
τσια με PCOS άλλα οι περισσότερες μελέτες είναι υπέρ της θεραπείας πρώτα της 
παχυσαρκίας και της αλλαγής του τρόπου ζωής. Αλλά λόγω της υπερινσουλιναιμί-
ας στα εφηβικά κορίτσια με PCOS, η θεραπεία με μετφορμίνη έχει επίσης προταθεί 
επειδή βελτιώνει την διαταραχή στον μεταβολισμό των υδατανθράκων και των 
λιπαρών οξέων και ελαττώνει τα επίπεδα της ινσουλίνης με αποτέλεσμα την ελάτ-
τωση των επιπέδων των ανδρογόνων(3-5) (Εικόνα 7).
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Εικόνα 7. Ο µηχανισµός της δράσης της µετφορµίνης

Όπως και στις ενήλικες γυναίκες, όμως, η χρήση των αντισυλληπτικών με αντι-
ανδρογόνα έχει επίσης προταθεί για τα εφηβικά κορίτσια με PCOS (Εικόνα 8).

Εικόνα 8. Οι δράσεις των αντισυλληπτικών σκευασµάτων στην θεραπεία του PCOS.
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IV. ΚΥΣΤΕΙΣ ΤΩΝ ΟΩΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ
Στην βιβλιογραφία ακόμα υπάρχουν διάφορες γνώμες για την θεραπεία των κυ-
στικών διαταραχών κατά την εφηβική ηλικία αλλά εκ των πλείστων οι ερευνητές 
συμφωνούν στα εξής (9,10):
 (1)  Η θεραπεία εξαρτάται από την ηλικία της ασθενούς, την κλινική εικόνα και την 

κλινική εκδήλωση και το μέγεθος της κύστης της ωοθήκης
 (2)  Τα θεραπευτικά μέσα συμπεριλαμβάνουν την παροχέτευση του περιεχομέ-

νου της κύστης ή της χειρουργικής αφαίρεσης
 (3)  Οι ωοθηλακικές (follicular) κύστεις εξαρτώνται από την ορμονική ρύθμιση και 

συνήθως εξαφανίζονται χωρίς θεραπεία εάν παρακολουθηθούν
 (4)  Ασυμπτωματικές κύστεις <5 cm σε διάμετρο με φυσιολογικό υπερηχογράφη-

μα ωοθηκών και φυσιολογικές αιματολογικές εξετάσεις μπορούν να παρακο-
λουθηθούν, όμως

 (5)  Εάν η κύστη είναι >5 cm, ή επιμένει και δεν ελαττώνεται σε μέγεθος μετά 
από την έμμηνος ρύση, ή είναι συμπαγές ή η ασθενής έχει συνεχόμενο κοι-
λιακό άλγος και υπάρχουν επιπλοκές όπως αιμορραγία κλπ., τότε συνιστάται 
χειρουργική αφαίρεση της κύστης.

Συμπερασματικά, για την σωστή θεραπεία των διαταραχών του κύκλου κατά την 
εφηβεία απαιτούνται γνώσεις της φυσιολογίας της ήβης και της εμμήνου ρύσεως, 
ένα λεπτομερή ιστορικό, μία σωστή φυσική εξέταση και γνώσεις των τελευταίων 
δεδομένων της βιβλιογραφίας.
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