
1. Εισαγωγή

Το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) αποτελεί κλινική διάγνωση, 
που χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα κριτήρια του 2003, από 

την παρουσία δύο, τουλάχιστον, από τα παρακάτω τρία χαρακτηριστικά: α) χρό-
νια ολιγοωοθυλακιορρηξία ή ανωοθυλακιορρηξία (εμμηνορρυσιακοί κύκλοι <21 
ή>35 ημέρες), β) βιοχημική υπερανδρογοναιμία (επίπεδα τεστοστερόνης ορού, 
στην πρώιμη παραγωγική φάση του κύκλου,>60ng/dl) ή υπερανδρογονισμό (κλι-
νικά σημεία υπερανδρογοναιμίας με φυσιολογικά επίπεδα ανδρογόνων ορού), και 
γ) πολυκυστική μορφολογία των ωοθηκών στο υπερηχογράφημα (όγκος της μιας 
ή και των δύο ωοθηκών>10cm3 ή και αριθμός μικρών ωοθυλακίων, διαμέτρου 
2-9mm,>11). Το σύνδρομο παρατηρείται στο 5-8% των γυναικών αναπαραγωγικής 
ηλικίας και είναι η πλέον συχνή αιτία ανωοθυλακιορρηκτικής υπογονιμότητας στις 
αναπτυγμένες χώρες. Οι συνήθεις κλινικές εκδηλώσεις του συνδρόμου περιλαμβά-
νουν διαταραχές της εμμήνου ρύσεως και σημεία περίσσειας ανδρογόνων, όπως 
η υπερτρίχωση, η λιπαρότητα του δέρματος, η ακμή και η αλωπεκία ανδρικού τύ-
που.

2. Επιδημιολογικά δεδομένα
Η επίπτωση του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών, όπως ορίσθηκε με τα 
κριτήρια του 1990 (χρόνια ολιγοωοθυλακιορρηξία ή ανωοθυλακιορρηξία και βι-
οχημική υπερανδρογοναιμία ή υπερανδρογονισμός), σε μη επιλεγμένους πληθυ-
σμούς γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, κυμαίνεται από 5-8%. Οι αμερικανίδες 
μεξικανικής καταγωγής εμφανίζουν, ενδεχομένως, υψηλότερη επίπτωση του συν-
δρόμου από τις λευκές ή τις μαύρες γυναίκες. Πληθυσμοί Ινδών μεταναστών στη 
Μεγάλη Βρετανία και γηγενείς Αυστραλές γυναίκες παρουσιάζουν, επίσης, υψηλή 
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επίπτωση του συνδρόμου. Η υιοθέτηση των κριτηρίων του 2003 αύξησε την επί-
πτωση του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών, δεδομένου ότι τα διαγνωστι-
κά κριτήρια του 1990 διευρύνθηκαν. Πράγματι, σε δική μας μελέτη 1200 γυναικών 
με PCOS, που ταξινομήθηκαν με τα κριτήρια του 2003, το ποσοστό των γυναικών 
με PCOS, με τους δύο νέους φαινότυπους που προστέθηκαν (ωοθυλακιορρηκτικό 
PCOS και PCOS με ολιγοωοθυλακιορρηξία ή ανωοθυλακιορρηξία και πολυκυστική 
μορφολογία των ωοθηκών στο υπερηχογράφημα), αυξήθηκε κατά 20%.

3. Πιθανά αιτιοπαθογενετικά μοντέλα του συνδρόμου
Η αιτιοπαθογένεια του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών δεν έχει, ακόμη, 
διευκρινισθεί. Η ετερογένεια, που παρατηρείται στους φαινότυπους του συνδρό-
μου, οδήγησε στη δημιουργία διαφόρων θεωριών για τις αιτίες εμφάνισής του.
 Οι κυριότερες θεωρίες είναι τρεις: α) η θεωρία της διαταραχής της ωοθηκικής 
και, ενδεχομένως, της επινεφριδικής στεροειδογένεσης, που οδηγεί σε αύξηση της 
παραγωγής ανδρογόνων, β) η θεωρία της αντίστασης στην ινσουλίνη και της αντι-
σταθμιστικής υπερινσουλιναιμίας, που αυξάνουν την παραγωγή ανδρογόνων, και 
γ) η θεωρία των διαταραχών του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση, που εκδηλώνονται 
με αύξηση της συχνότητας και του εύρους των εκκριτικών επεισοδίων της εκλυτι-
κής των γοναδοτροπινών υποθαλαμικής ορμόνης (GnRH) και της ωχρινοτρόπου 
ορμόνης (LH), με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής ανδρογόνων από τα 
κύτταρα της έσω θήκης των ωοθυλακίων. Σημειώνεται ότι οι θεωρίες αυτές πρέπει 
να ερμηνεύουν τα τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συνδρόμου, δηλαδή την 
υπερανδρογοναιμία, την πολυκυστική μορφολογία των ωοθηκών και τη χρόνια 
ολιγοωοθυλακιορρηξία ή ανωοθυλακιορρηξία.
 Ισχυρά πειραματικά δεδομένα συνηγορούν για την εμπλοκή και των τριών παρα-
πάνω θεωριών στην παθογένεια του PCOS. Επειδή, λοιπόν, οι διαταραχές που ανα-
φέρονται στις τρεις θεωρίες αποτελούν παράγοντες που αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους στη ρύθμιση της ωοθηκικής λειτουργίας, είναι πιθανό να υπάρχουν διάφορες 
πρωτογενείς αιτίες, που οδηγούν στο ίδιο παθολογικό αποτέλεσμα. Έτσι, προτεραι-
ότητα για το μέλλον είναι η κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στους φαινότυπους 
του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών και στην υποκείμενη παθολογία.
 Η οικογενής εμφάνιση του συνδρόμου είναι γνωστή από πολλά χρόνια. Σε μελέ-
τη διδύμων, το γενετικό στοιχείο του συνδρόμου που μελετήθηκε ως η μοναδική 
μεταβλητή, και χαρακτηρίζονταν από ολιγομηνόρροια με ταυτόχρονη παρουσία 
υπερτρίχωσης ή ακμής, υπολογίσθηκε στο 79%. Το σύνδρομο των πολυκυστικών 
ωοθηκών δεν εμφανίζει αμιγή μενδελιανή κληρονομικότητα. Αντίθετα, θεωρείται 
σύνθετη διαταραχή, που θέτει μοναδικές προκλήσεις για τους γενετιστές. Η γενε-
τική ανάλυση δυσχεραίνεται από τη χαμηλή τεκνοποίηση, την απουσία άρρενος 
φαινοτύπου, την απουσία ζωικού μοντέλου, τις μεταβολές στον αναπαραγωγικό 
φαινότυπο με την ηλικία και την ποικιλία στα διαγνωστικά κριτήρια. Η επιγενετική 
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ποικιλία ενέχεται, επίσης, ως παράγοντας σύγχυσης. Έχουν αναφερθεί διάφοροι γε-
νετικοί συσχετισμοί με αβέβαιο νόημα, αλλά δεν έχουν αναπαραχθεί.

3.1. Υπερανδρογοναιμία

Ο υπερανδρογονισμός του συνδρόμου, που είναι κλινικά έκδηλος ή που τεκμηρι-
ώνεται βιοχημικά, αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του PCOS, το οποίο παρα-
τηρείται στο 60-80% των ασθενών. Η ωοθήκη αποτελεί την κύρια πηγή υπερπαρα-
γωγής ανδρογόνων, ενώ τα επινεφρίδια συμβάλλουν, σε μικρότερο βαθμό, στην 
υπερανδρογοναιμία, που χαρακτηρίζει τι σύνδρομο.

3.1.1. Ωοθηκική υπερανδρογοναιμία

Η υπερπαραγωγή ωοθηκικών ανδρογόνων στο σύνδρομο των πολυκυστικών ωο-
θηκών αποδίδεται, κυρίως, σε διαταραχή της στεροειδογένεσης των κυττάρων της 
έσω θήκης των ωοθυλακίων. Η υπερέκκριση της LH και η υπερινσουλιναιμία διε-
γείρουν, ακόμη περισσότερο, την παραγωγή ανδρογόνων από τα κύτταρα της έσω 
θήκης. Επιπλέον, ενδοωοθηκικοί παράγοντες, με αυτοκρινή ή παρακρινή δράση, 
φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο.

3.1.1.1. Διαταραχές της στεροειδογένεσης των κυττάρων της έσω θήκης των ωοθυλα-
κίων

Σε in vitro μελέτες, τα κύτταρα της έσω θήκης των ωοθυλακίων γυναικών με PCOS 
υπερπαράγουν ανδρογόνα, ως αποτέλεσμα της αυξημένης δραστικότητας των 
στεροειδογενετικών ενζύμων τους, και, συγκεκριμένα, της 17α-υδροξυλάσης/17, 
20-λυάσης (Ρ450c17α ή CYP17Α1), της 3β-υδροξυστεροειδικής δεϋδρογενάσης 
τύπου 2 (HSD3B2) και του ενζύμου κατάτμησης της πλαγίας αλύσου της χοληστε-
ρόλης (P450scc ή CYP11Α1), όχι, όμως, της 17β-υδροξυστεροειδικής δεϋδρογενά-
σης τύπου 5 (HSD3B5). Το ένζυμο CYP11A1 καταλύει το πρώτο βήμα στη στεροει-
δική βιοσύνθεση, τη μετατροπή, δηλαδή, της χοληστερόλης σε πρεγνενολόνη. Το 
ένζυμο CYP17A1 ή κυτόχρωμα Ρ450c17α έχει διττή δράση: μετατρέπει, δηλαδή, 
την πρεγνενολόνη και την προγεστερόνη σε 17α-υδροξυπρεγνενολόνη και 17α-
υδροξυπρογεστερόνη, αντίστοιχα, με 17 υδροξυλίωση και, στη συνέχεια, τα πα-
ραπάνω στεροειδή σε δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA) και ανδροστενδιόνη (Α), 
αντίστοιχα, με τη βοήθεια της 17, 20-λυάσης. Το ένζυμο 3β-υδροξυστεροειδική 
δεϋδρογενάση τύπου 2 ευθύνεται για τη μετατροπή των Δ5-στεροειδών (πρεγνε-
νολόνη, 17α-υδροξυπρεγνενολόνη, DHEA) σε Δ4 στεροειδή. Τα τρία αυτά ένζυμα 
διατηρούν αυξημένη δραστικότητα ύστερα από πολλές σειρές καλλιέργειας των 
κυττάρων της θήκης. Εντούτοις, η HSD17B τύπου 5, που καταλύει τη μετατροπή 
της Δ4Α σε τεστοστερόνη, δεν εμφανίζει σημαντικά αυξημένη δραστικότητα στο 
PCOS (Σχήμα 1).
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Σχήµα 1: Φυσιολογική στεροειδογένεση (A) και εγγενείς διαταραχές της στεροειδογένεσης
στα κύτταρα της έσω θήκης των ωοθυλακίων γυναικών µε PCOS (B).

  Η αυξημένη ενζυμική δραστικότητα του CYP17A1 οφείλεται στην αυξημένη 
μεταγραφή του αντίστοιχου γονιδίου, μέσω αυξημένης δραστηριότητας του προ-
αγωγέα του γονιδίου. Επιπλέον, η έκφραση του CYP17A1 στα κύτταρα της έσω θή-
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κης των ωοθυλακίων γυναικών με PCOS φαίνεται να επηρεάζεται από μεταβολές 
στο μετα-μεταγραφικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο χρόνος ημίσειας ζωής του mRNA 
του CYP17A1 είναι διπλάσιος στα κύτταρα της έσω θήκης των ωοθυλακίων γυ-
ναικών με PCOS, με αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα του mRNA του CYP17A1, που 
μεταφράζονται στο ένζυμο CYP17A1.
 Ένας υποθετικός μηχανισμός, που ενοχοποιείται για τη διέγερση της ενζυμικής 
δραστηριότητας του CYP17A1, είναι η αυξημένη φωσφορυλίωση της σερίνης του 
ενζύμου από μια άγνωστη, προς το παρόν, σερινική κινάση. Η σερινική φωσφορυ-
λίωση του CYP17, ευοδώνει την αλληλεπίδραση του ενζύμου με το κυτόχρωμα b5, 
με αποτέλεσμα την επαγωγή της δραστηριότητας της 17, 20-λυάσης. Παράλληλα, 
η αδυναμία αποφωσφορυλίωσης της σερίνης του CYP17, λόγω μειωμένης έκφρα-
σης της φωσφατάσης 2Α, του κύριου επανορθωτικού μηχανισμού της σερινικής 
φωσφορυλίωσης, συντηρεί την αυξημένη δραστικότητα του ενζύμου.

3.1.1.2. Διαταραχές του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση, που οδηγούν σε υπερανδρογο-
ναιμία

Οι νευροενδοκρινικές μεταβολές του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση φαίνεται να 
συμμετέχουν στην υπερπαραγωγή των ανδρογόνων στο σύνδρομο των πολυκυ-
στικών ωοθηκών. Στο PCOS, τα εκκριτικά επεισόδια της GnRH είναι συχνότερα (αντί 
για 10-12 είναι 24) και υψηλότερα και οδηγούν σε αύξηση της έκκρισης της LH, κυ-
ρίως σε ασθενείς με φυσιολογικό βάρος, ενώ η FSH είναι φυσιολογική ή στα κατώ-
τερα φυσιολογικά όρια. Το μοντέλο αυτό έκκρισης των γοναδοτροπινών επιτείνεται 
ύστερα από διεγερτική δοκιμασία με GnRH, κατά την οποία αυξάνονται, ακόμη πε-
ρισσότερο, τα επίπεδα της LH και της 17α-υδροξυπρογεστερόνης στις γυναίκες με 
το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών. Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν την 
ύπαρξη διαταραχής στη λειτουργία του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση στο PCOS, 
που ενισχύεται από την αυξημένη ευαισθησία της υπόφυσης στον εκλυτικό πα-
ράγοντα (CRH) της φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορμόνης (ACTH), με αποτέλεσμα την 
περίσσεια ACTH και την αυξημένη απάντηση της κορτιζόλης στις γυναίκες με το 
σύνδρομο. Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις των ανδρο-
γόνων απευαισθητοποιούν τον υποθάλαμο στον αρνητικό μηχανισμό παλίνδρομης 
ρύθμισης από την προγεστερόνη, στοιχείο που υποδηλώνει ότι οι διαταραχές της 
έκκρισης των γοναδοτροπινών στο σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών οφεί-
λονται στην παθολογική στεροειδογένεση των ωοθηκών ή των επινεφριδίων.

3.1.1.3. Αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης και αντισταθμιστική υπερινσουλιναιμία σε 

Οι γυναίκες με το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών φαίνεται να παρουσιά-
ζουν κάποιο βαθμό περιφερικής αντίστασης στην ινσουλίνη, που μοιάζει με εκείνο 
των γυναικών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, και χαρακτηρίζεται από μείωση 
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κατά 35-40% της ινσουλινοεξαρτώμενης πρόσληψης γλυκόζης. Οι γυναίκες με 
PCOS και φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης παρουσιάζουν υπερινσουλιναιμία, τόσο 
σε νηστεία όσο και ύστερα από φόρτιση με γλυκόζη. Η αντισταθμιστική απάντηση 
των β-κυττάρων είναι ανεπαρκής σε σχέση με το βαθμό αντίστασης στην ινσου-
λίνη. Έτσι, τα άτομα αυτά εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο για ανάπτυξη σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2. Πράγματι, το 40%, περίπου, των παχύσαρκων γυναικών με PCOS 
παρουσιάζει δυσανεξία στη γλυκόζη, ποσοστό που είναι χαμηλότερο στις φυσιο-
λογικού βάρους γυναίκες με το σύνδρομο.
 Η αντίσταση στην ινσουλίνη συμβάλλει, ενδεχομένως, στην υπερανδρογοναι-
μία στο PCOS. Οι υψηλές συγκεντρώσεις της ινσουλίνης διεγείρουν την ωοθηκική 
παραγωγή ανδρογόνων, σε ωοθήκες που είναι γενετικά επιρρεπείς στο PCOS. Ακό-
μη, η μη φυσιολογική έκκριση της LH και της FSH, που προάγεται, ενδεχομένως, 
από την υπερινσουλιναιμία διεγείρει την παραγωγή ανδρογόνων. Τέλος, τα υψηλά 
επίπεδα ινσουλίνης μειώνουν τις συγκεντρώσεις της σφαιρίνης που δεσμεύει τις 
ορμόνες του φύλου (SHBG), αυξάνοντας, έτσι, την ελεύθερη και, επομένως, τη βιο-
λογικά δραστική τεστοστερόνη (Σχήμα 2).

Σχήµα 2: Η αντίσταση στην ινσουλίνη οδηγεί σε αντισταθµιστική υπερινσουλιναιµία, που διεγείρει την 
ωοθηκική παραγωγή ανδρογόνων, σε ωοθήκες που είναι γενετικά επιρρεπείς στο PCOS. Η διακοπή της 
ανάπτυξης των ωοθυλακίων (σηµειώνεται µε Χ) και η ανωοθυλακιορρηξία µπορούν να προκληθούν 
από τη µη φυσιολογική έκκριση της FSH και της LH, που προάγεται, ενδεχοµένως, από την υπερινσου-
λιναιµία, από την ενδοωοθηκική περίσσεια ανδρογόνων, από την άµεση επίδραση της ινσουλίνης ή 
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από το συνδυασµό των παραγόντων αυτών. Η αντίσταση στην ινσουλίνη, σε συνδυασµό µε γενετικούς 
παράγοντες, µπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε υπεργλυκαιµία και σε δυσµενή εικόνα των παραγόντων 

κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήµατα.

3.1.1.4. Ενδοωοθηκικοί παράγοντες

Τα κύτταρα της κοκκιώδους στιβάδας των ωοθυλακίων, μέσω της έκκρισης διαφό-
ρων ουσιών, αλληλεπιδρούν με τα κύτταρα της θήκης και επηρεάζουν τη στεροει-
δογενετική τους δραστηριότητα, με παρακρινικές και ενδοκρινικές δράσεις. Η αντι-
μυλλεριανή ορμόνη (AMH), που παράγεται στα κύτταρα της κοκκιώδους στιβάδας 
των ωοθυλακίων, είναι διμερής γλυκοπρωτεΐνη, που ανήκει στην υπεροικογένεια 
του μετατρεπτικού αυξητικού παράγοντα β (TGF-β). Υποδοχείς της AMH τύπου ΙΙ 
(AMHRII) έχουν εντοπισθεί στις μεμβράνες των κυττάρων της θήκης, σε ωριμάζο-
ντα ωοθυλάκια, και συμμετέχουν, ενδεχομένως, στην παρακρινική επίδράση της 
AMH, όσον αφορά την παραγωγή ανδρογόνων. Η AMH ενέχεται στην αύξηση των 
ωοθηκικών ανδρογόνων, μέσω άμεσης αναστολής της δραστηριότητας της αρω-
ματάσης στα κύτταρα της κοκκιώδους στοιβάδας. Η θετική συσχέτιση μεταξύ των 
επιπέδων της AMH και τιμών της τεστοστερόνης ορού είναι συμβατή με την πιθα-
νή διεγερτική δράση της AMH στην παραγωγή ανδρογόνων από την ωοθήκη.
 Τα κύτταρα της θήκης εκφράζουν μεμβρανικούς υποδοχείς ανασταλτίνης. Οι 
ανασταλτίνες είναι ετεροδιμερή πεπτίδια της οικογένειας του TGF-β, που παράγο-
νται από τα κύτταρα της κοκκιώδους στοιβάδας σε δύο ισομορφές (ανασταλτίνη Α 
και ανασταλτίνη Β). Αποτελούνται από κοινή α-υπομονάδα, η οποία συνδέεται με 
ειδική υπομονάδα για την κάθε ισομορφή. Μέσω ειδικών υποδοχέων στα κύτταρα 
της έσω θήκης των ωοθυλακίων, οι ανασταλτίνες δρούν, ενδεχομένως, παρακρι-
νικά στη στεροειδογένεση των κυττάρων αυτών. Σε γυναίκες με PCOS, βρέθηκε 
θετική συσχέτιση των επιπέδων της κοινής α-υπομονάδας της ανασταλτίνης (πρό-
δρομη μορφή) με τα επίπεδα της Δ4Α στον ορό. Ωστόσο, η κλινική σημασία του 
ευρήματος αυτού παραμένει ασαφής, δεδομένου ότι τα επίπεδα της ανασταλτίνης 
Α ή της ανασταλτίνης Β, που είναι τα βιολογικά δραστικά μόρια, δε φαίνεται να 
συσχετίζονται με τα επίπεδα των ανδρογόνων ορού.

3.1.2. Επινεφριδική υπερανδρογοναιμία

Ποσοστό 20-30% των γυναικών με PCOS εμφανίζει επινεφριδική υπερανδρογο-
ναιμία. Υπάρχουν ενδείξεις που ενισχύουν την άποψη ότι η υπερπαραγωγή επινε-
φριδικών ανδρογόνων αποτελεί γενετικά καθορισμένο χαρακτηριστικό του PCOS, 
που οφείλεται στην αυξημένη δραστικότητα του ενζύμου CYP17A1 στα επινεφρί-
δια. Η διαταραχή του περιφερικού μεταβολισμού της κορτιζόλης έχει, επίσης, προ-
ταθεί ως πιθανός μηχανισμός της λειτουργικής επινεφριδικής υπερανδρογοναιμίας 
στο PCOS. Ειδικότερα, η αυξημένη αδρανοποίηση της κορτιζόλης από την 5α-
αναγωγάση στο ήπαρ, ή η ελαττωμένη μετατροπή της κορτιζόνης σε κορτιζόλη 
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από την 11β-υδροξυστεροειδική δεϋδρογενάση-1 στο ήπαρ και στο λιπώδη ιστό, 
οδηγούν, ενδεχομένως, σε υπερπαραγωγή επινεφριδικών ανδρογόνων, μέσω διέ-
γερσης της έκκρισης της ACTH. Έχει αναφερθεί θετική συσχέτιση της δραστικότη-
τας της 5α-αναγωγάσης της κορτιζόλης με τον βαθμό αντίστασης στην ινσουλίνη, 
που εκτιμήθηκε με το μαθηματικό δείκτη HOMA-ΙR. Εντούτοις, ο μηχανισμός της 
πιθανής επίδρασης της αντίστασης στην ινσουλίνη στην 5α-αναγωγή της κορτιζό-
λης δεν είναι γνωστός.

3.2. Πολυκυστική μορφολογία των ωοθηκών στο υπερηχογράφημα

Ο ρόλος των στεροειδών του φύλου στην ανάπτυξη των ωοθυλακίων, πριν από 
το σχηματισμό του άντρου, παραμένει αδιευκρίνιστος. Εντούτοις, υπάρχουν πολλά 
βιβλιογραφικά δεδομένα που ενισχύουν τη θέση της επίδρασης των ανδρογόνων 
στην πρώιμη ανάπτυξη των ωοθυλακίων. Έτσι:
 α) η έκφραση του γονιδίου του υποδοχέα των ανδρογόνων είναι πολύ υψηλή 
στα κύτταρα της κοκκιώδους στιβάδας των ωοθυλακίων στο στάδιο πριν από το 
σχηματισμό του άντρου, καθώς και στα αρχικά στάδια του σχηματισμού του. Εμ-
φανίζει θετική συσχέτιση με τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων της κοκκιώδους 
στιβάδας των ωοθυλακίων, καθώς και με την ανάπτυξη του ωοθυλακίου, και αρ-
νητική συσχέτιση με την απόπτωση των κυττάρων της κοκκιώδους στιβάδας και 
με την ωοθυλακική ατρησία. Σε μοντέλο από πρωτεύοντα θηλαστικά, χωρίς την 
παρουσία ανδρογόνων, βρέθηκε ότι τα μέσα επίπεδα του υποδοχέα των ανδρο-
γόνων, στα κύτταρα της κοκκιώδους στιβάδας ανώριμων ωοθυλακίων, ήταν 4,2 
φορές υψηλότερα από εκείνα των κυττάρων της κοκκιώδους στιβάδας των προ-
ωοθυλακιορρηκτικών ωοθυλακίων.
 β) σε φυσιολογικούς θηλυκούς πιθήκους, η δεκαήμερη θεραπεία με ανδρογόνα 
αυξάνει τον αριθμό των ωοθυλακίων, που βρίσκονται στο στάδιο πριν από το σχη-
ματισμό του άντρου ή των μικρών ωοθυλακίων με άντρο διαμέτρου 1mm, δρώ-
ντας μέσω ανδρογονικών υποδοχέων. Οι ωοθήκες των πιθήκων αυτών παρουσιά-
ζουν εικόνα παρόμοια με εκείνη των γυναικών με το σύνδρομο των πολυκυστικών 
ωοθηκών.
 γ) στη συγγενή υπερπλασία των επινεφριδίων, στους αρρενοποιητικούς όγκους 
και στη θεραπεία με εξωγενή ανδρογόνα (άτομα που επιχειρούν αλλαγή φύλου 
από γυναίκα σε άνδρα) παρατηρείται αυξημένος αριθμός μικρών ωοθυλακίων με 
άντρο, εικόνα παρόμοια με εκείνη των γυναικών με το σύνδρομο των πολυκυστι-
κών ωοθηκών. Πολλά από τα μικρά αυτά ωοθυλάκια εμφανίζουν υγιή χαρακτηρι-
στικά, όσον αφορά τη στεροειδογόνο και την αναπτυξιακή δυνατότητα.
 δ) στο υπερηχογράφημα, ο αριθμός των ωοθυλακίων με μέγεθος 2-5mm εμφα-
νίζει θετική συσχέτιση με τα επίπεδα της τεστοστερόνης και της ανδροστενδιό-
νης.
 Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι ο αυξημένος αριθμός των μικρών 
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ωοθυλακίων οφείλεται στις τροφικές επιδράσεις των ανδρογόνων, που είναι αυξη-
μένα είτε τοπικά στην ωοθήκη, όπως στο PCOS, ή συστηματικά, όπως στη συγγενή 
υπερπλασία των επινεφριδίων, στους αρρενοποιητικούς όγκους και στη θεραπεία 
με εξωγενή ανδρογόνα.
 Τα παραπάνω βιβλιογραφικά δεδομένα στηρίζουν τη θέση ότι τα ανδρογόνα δεν 
είναι στην πραγματικότητα ατρησιογόνα στις ωοθήκες των πρωτευόντων θηλαστι-
κών και των ανθρώπων. Η θέση αυτή είναι αντίθετη με προηγούμενα δεδομένα 
από αρουραίους, που έχουν, σε μεγάλο βαθμό, συμβάλλει στην προσέγγιση ότι 
τα ανδρογόνα είναι ατρησιογόνα, άποψη που αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο 
στην παθοφυσιολογία του PCOS, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντούτοις, σε καλ-
λιέργεια ωοθυλακίων ποντικών, η προσθήκη ανδρογόνων διήγειρε την ανάπτυξη 
των ωοθυλακίων, που βρίσκονταν στο στάδιο πριν από το σχηματισμό του άντρου. 
Τα αντίθετα αυτά ευρήματα θα μπορούσαν να ερμηνευθούν από τις σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των ειδών σε ποικίλες πειραματικές συνθήκες, όπως η χρησιμο-
ποίηση αρουραίων, που είχαν υποβληθεί σε υποφυσιεκτομή, με αποτέλεσμα την 
έλλειψη της FSH.

Έχουν αναφερθεί πέντε θεωρίες για την ερμηνεία της ολιγοωοθυλακιορρηξίας ή 
της ανωοθυλακιορρηξίας στο σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών:
 3.3.1. η θεωρία της αυτοανασταλτικής επίδρασης στη δεξαμενή των διαθέσιμων 
προς επιλογή ωοθυλακίων, λόγω του υπερβολικού αριθμού τους
 3.3.2. η θεωρία της πρώιμης επίδρασης της LH στα κύτταρα της κοκκιώδους στι-
βάδας των διαθέσιμων προς επιλογή ωοθυλακίων
3.3.3. η θεωρία της ωοθυλακικής αδράνειας, λόγω αντίστασης στην ινσουλίνη και 
αντισταθμιστικής υπερινσουλιναιμίας
3.3.4. η θεωρία της αύξησης της δραστικότητας της κατεχολ-Ο-μεθυλοτρανσφεράσης 
στα κύτταρα της κοκκιώδους στιβάδας ωοθυλακίων
3.3.5. η θεωρία των ανωμαλιών του ωοκυττάρου

3.3.1. η θεωρία της αυτοανασταλτικής επίδρασης στη δεξαμενή των διαθέσιμων 
προς επιλογή ωοθυλακίων, λόγω του υπερβολικού αριθμού τους

Οι ωοθήκες με πολυκυστική μορφολογία εμφανίζουν αυξημένη δεξαμενή ανα-
πτυσσόμενων ωοθυλακίων, ο αριθμός των οποίων είναι διπλάσιος έως εξαπλάσιος 
εκείνου των φυσιολογικών ωοθηκών, στις κλάσεις 1 έως 5, εκτός από τη δεξαμε-
νή των αρχέγονων ωοθυλακίων που είναι φυσιολογική. Διατυπώθηκε, λοιπόν, η 
υπόθεση ότι το πρόβλημα των ωοθυλακίων στο PCOS είναι διπλό, με δύο ανωμα-
λίες που συνδέονται μεταξύ τους: πρώτον, η ενδο-ωοθηκική υπερανδρογοναιμία 
μπορεί να προάγει την πρώιμη ανάπτυξη των ωοθυλακίων, με αποτέλεσμα την 
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περίσσεια ωοθυλακίων με διαστάσεις 2-5mm. Δεύτερον, ο υπερβολικός αριθμός 
των διαθέσιμων προς επιλογή ωοθυλακίων θα μπορούσε να αναστέλλει τη δια-
δικασία της επιλογής, μέσω αλληλεπίδρασης μεταξύ των ωοθυλακίων, και μέσω 
ουσιών, οι οποίες παράγονται από τα κύτταρα της κοκκιώδους στιβάδας, όπως η 
αντιμυλλεριανή ορμόνη (AΜΗ). Οι ουσίες αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
αναστρέψιμη αντίσταση των κυττάρων της κοκκιώδους στιβάδας στη διαφορο-
ποιητική επίδραση της FSH.
 Η περίσσεια ωοθυλακίων, στις ανωοθυλακιορρηκτικές γυναίκες με PCOS δεν οφεί-
λεται στην αύξηση του ρυθμού εισόδου στην ανάπτυξη (μετατροπή των αρχέγονων 
ωοθυλακίων σε πρωτογενή), αλλά στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης, στη συ-
νέχεια. Η ενδοωοθηκική υπερανδρογοναιμία, που είναι το κύριο γνώρισμα του PCOS, 
θεωρείται ως ο κύριος ένοχος για την περίσσεια αυτή των ωοθυλακίων, εάν ληφθούν 
υπόψη οι σημαντικές επιδράσεις της στην ανάπτυξη των μικρών ωοθυλακίων.
 Διακοπή της εξέλιξης των ωοθυλακίων σημαίνει ότι η επιλογή ενός κυρίαρχου 
ωοθυλακίου είναι διαταραγμένη στο PCOS, παρά τον αυξημένο αριθμό των δι-
αθέσιμων προς επιλογή ωοθυλακίων. Η δεύτερη αυτή ανωμαλία στην ωοθυλα-
κιογένεση, ερμηνεύει την ανωοθυλακιορρηξία στο σύνδρομο των πολυκυστικών 
ωοθηκών.
 Η διακοπή της εξέλιξης των ωοθυλακίων δεν έχει, μέχρι σήμερα, διευκρινισθεί 
απόλυτα. Εντούτοις, πειραματικά και κλινικά δεδομένα ενισχύουν την άποψη ότι η 
διακοπή της εξέλιξης των ωοθυλακίων οφείλεται στην περίσσεια τοπικού, ανασταλ-
τικού της δραστηριότητας της FSH, παράγοντα. Ένας παράγοντας, που εκκρίνεται 
τοπικά από τα κύτταρα της κοκκιώδους στιβάδας των διαθέσιμων προς επιλογή 
ωοθυλακίων και αναστέλλει τη δράση της FSH, θα μπορούσε να είναι η AMH. Έχει 
βρεθεί ότι οι γυναίκες με το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών εμφανίζουν 
σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ΑΜΗ στον ορό και στο ωοθυλακικό υγρό από τις 
φυσιολογικές ωοθυλακιορρηκτικές γυναίκες. Ακόμη, τα υψηλά επίπεδα της ΑΜΗ 
στον ορό παρουσιάζουν στενή θετική συσχέτιση με τον αριθμό των ωοθυλακίων, 
διαμέτρου 2-5mm στο υπερηχογράφημα. Αντίθετα, υπήρχε αρνητική συσχέτιση 
ανάμεσα στα επίπεδα της ΑΜΗ και στις τιμές της FSH ορού στις γυναίκες με PCOS, 
αλλά όχι στις γυναίκες της ομάδας ελέγχου. Επιπλέον, έχει αναφερθεί αρνητική συ-
σχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα της ΑΜΗ και στις συγκεντρώσεις της οιστραδιόλης 
ορού στις γυναίκες με PCOS. Κατά συνέπεια, μπορεί να διατυπωθεί η άποψη ότι η 
περίσσεια της ΑΜΗ εμπλέκεται στην απουσία της επαγόμενης από την FSH δρα-
στικότητας της αρωματάσης, που χαρακτηρίζει τη διακοπή της εξέλιξης των ωοθυ-
λακίων στο PCOS (Σχήμα 3). Το γεγονός ότι η αναλογία της ΑΜΗ προς τον αριθμό 
των ωοθυλακίων δεν βρέθηκε αυξημένη υποδηλώνει ότι κάθε ωοθυλάκιο παράγει 
φυσιολογική ποσότητα ΑΜΗ.
 Η ανασταλτική, λοιπόν, επίδραση της ΑΜΗ δεν θα ήταν το αποτέλεσμα της εν-
δο-ωοθυλακικής περίσσειας της ορμόνης, αλλά, ενδεχομένως, του υπερβολικού 
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τόνου της ΑΜΗ στο μικροπεριβάλλον των επιλέξιμων ωοθυλακίων, δρώντας μέσω 
αλληλεπίδρασης ωοθυλακίου προς ωοθυλάκιο. Θα μπορούσε, όμως, να προταθεί 
και η άποψη της ενδοκρινικής δράσης της ΑΜΗ, καθώς τα επίπεδα της ορμόνης 
αυτής στην κυκλοφορία, στις γυναίκες με PCOS, είναι 2-3 φορές υψηλότερα εκεί-
νων των φυσιολογικών γυναικών. Εντούτοις, η υψηλή, ανεξάρτητη, θετική συσχέ-
τιση μεταξύ του αριθμού των ωοθυλακίων και των επιπέδων της ΑΜΗ στον ορό, 
συνηγορεί υπέρ της υπόθεσης ότι η περίσσεια ωοθυλακίων, με διάμετρο 2-5mm, 
είναι υπεύθυνη για την υπερβολική παραγωγή της ΑΜΗ.
 Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, όσον αφορά στην ΑΜΗ, καθιστούν την ορμόνη 
αυτή κατάλληλο υποψήφιο για την ερμηνεία της αυτοανασταλτικής δράσης στα 
επιλέξιμα ωοθυλάκια, ειδικότερα στην αρωματάση, ελέγχοντας, έτσι, τη διαδικασία 
της επιλογής. Τα επίπεδα της FSH στο PCOS είναι στα κατώτερα φυσιολογικά όρια. 
Επομένως, τα επίπεδα αυτά δεν είναι ικανά να αναστείλουν τις συγκεντρώσεις της 
ΑΜΗ, έτσι ώστε να επιτραπεί η διαφυγή των ωοθυλακίων από τον τονικό έλεγχο 
της ΑΜΗ και να αρχίσει να εκφράζεται αρωματάση στα κύτταρα της κοκκιώδους 
στιβάδας (Σχήμα 3).

Σχήµα 3: Αλληλεπίδραση ανάµεσα στα ενδοωοθηκικά ανδρογόνα, στον αριθµό των επιλέξιµων ωοθυ-
λακίων, στην παραγωγή της αντιµυλλεριανής ορµόνης (ΑΜΗ), στη δράση της FSH στην αρωµατάση και 
στην επιλογή του κυρίαρχου ωοθυλακίου, στη φυσιολογική ωοθήκη (αριστερή στήλη, απεικόνιση της 
εκκριτικής αιχµής της FSH στο µέσο του κύκλου) και στην ωοθήκη µε πολυκυστική µορφολογία (δεξιά 
στήλη). Στο PCOS η ισορροπία µεταξύ FSH και ΑΜΗ εκτρέπεται προς την ΑΜΗ, µε αποτέλεσµα η ορµόνη 
αυτή να εµπλέκεται στην έλλειψη της επαγόµενης από την FSH δραστηριότητας της αρωµατάσης, που 

χαρακτηρίζει τη διακοπή της εξέλιξης των ωοθυλακίων στο PCOS.
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 Η υπόθεση της ΑΜΗ ενισχύεται και από την ύπαρξη αρνητικής συσχέτισης με-
ταξύ του αριθμού των μικρών (2-5mm) και των μεγαλύτερων (6-9mm) ωοθυλα-
κίων με άντρο στο υπερηχογράφημα, τόσο στις φυσιολογικές γυναίκες όσο και 
στις γυναίκες με PCOS. Η αρνητική αυτή συσχέτιση υποδηλώνει έναν ανασταλτικό 
μηχανισμό, που ασκείται από τα επιλέξιμα ωοθυλάκια στην περαιτέρω ωρίμαν-
σή τους. Το παραπάνω φαινόμενο, που παρατηρείται και φυσιολογικά, εκφράζεται 
εντονότερα στο PCOS.

3.3.2. η θεωρία της πρώιμης επίδρασης της LH στα κύτταρα της κοκκιώδους στιβά-
δας των διαθέσιμων προς επιλογή ωοθυλακίων

Στις φυσιολογικές ωοθυλακιορρηκτικές γυναίκες τα κύτταρα της κοκκιώδους στι-
βάδας των ωοθυλακίων αναπτύσσουν υποδοχείς LH στο μέσον της όψιμης παρα-
γωγικής φάσης του κύκλου. Στη συνέχεια, η LH αναλαμβάνει τον έλεγχο της τελικής 
ανάπτυξης του ωοθυλακίου και ενισχύει την παραγωγή οιστραδιόλης και προγε-
στερόνης από τα κύτταρα της κοκκιώδους στιβάδας, ενώ, ταυτόχρονα, αναστέλ-
λει τον πολλαπλασιασμό τους. Μολονότι αυξημένα επίπεδα της LH στον ορό δεν 
παρατηρούνται σε όλες τις γυναίκες με PCOS και δεν φαίνεται να αποτελούν προ-
ϋπόθεση για την ανωοθυλακιορρηξία, η παρουσία πρόωρης δράσης της LH στα 
κύτταρα της κοκκιώδους στιβάδας ενισχύεται από κάποια πειραματικά δεδομένα. 
Η θεωρία της πρόωρης δράσης της LH δίνει εναλλακτική ερμηνεία για τη διακοπή 
της εξέλιξης των ωοθυλακίων.
 Σε καλλιέργειες κυττάρων της κοκκιώδους στιβάδας από ανωοθυλακιορρηκτι-
κές γυναίκες με PCOS, ωοθυλακιορρηκτικές γυναίκες με PCOS και μάρτυρες, με 
την προσθήκη LH, τα κύτταρα αυτά απάντησαν πολύ νωρίτερα στη δράση της 
LH με την έκκριση οιστραδιόλης (σε μέγεθος ωοθυλακίου 4mm αντί για 10mm) 
στις ανωοθυλακιορρηκτικές γυναίκες με PCOS από ό,τι εκείνα των δύο άλλων ομά-
δων γυναικών. Επιπλέον, η έκφραση του mRNA του υποδοχέα της LH ήταν πολύ 
εντονότερη στα κύτταρα της κοκκιώδους στιβάδας των ωοθυλακίων με άντρο στις 
γυναίκες με πολυκυστική μορφολογία των ωοθηκών. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώ-
νουν την πρωιμότερη απόκτηση υποδοχέων της LH στις ανωοθυλακιορρηκτικές 
γυναίκες με PCOS. Διατυπώθηκε, λοιπόν, η υπόθεση ότι τα κύτταρα της κοκκιώδους 
στιβάδας των ανωοθυλακιορρηκτικών γυναικών με PCOS βρίσκονται σε πρόωρα 
προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, που οδηγεί στη διακοπή του κυτταρικού πολλα-
πλασιασμού, στασιμότητα της αύξησης του ωοθυλακίου και ανωοθυλακιορρηξία. 
Πράγματι, η πρόωρη έκθεση ανθρώπινων κυττάρων της κοκκιώδους στιβάδας 
ωοθυλακιορρηκτικών γυναικών στην LH in vitro ανέστειλε τον πολλαπλασιασμό 
τους, σε βαθμό που η ανάπτυξη του κυρίαρχου ωοθυλακίου διακόπηκε. Η παρου-
σία σημαντικής θετικής συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων της LH και των συγκε-
ντρώσεων της ινχιμπίνης Β του ορού στις γυναίκες με PCOS, όχι, όμως, στις μάρτυ-
ρες, συμφωνεί με τα παραπάνω βιβλιογραφικά δεδομένα και υποδηλώνει ότι στις 
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γυναίκες με PCOS η LH δρα νωρίτερα στα κύτταρα της κοκκιώδους στιβάδας από 
ό,τι στις μάρτυρες.

3.3.3. η θεωρία της ωοθυλακικής αδράνειας, λόγω αντίστασης στην ινσουλίνη και 
αντισταθμιστικής υπερινσουλιναιμίας

Η υπερινσουλιναιμία, ως αποτέλεσμα της αντίστασης των ιστών στη δράση της 
ινσουλίνης, θεωρήθηκε υπεύθυνη στη διαδικασία της πρώιμης διαφοροποίησης 
των κυττάρων της κοκκιώδους στιβάδας. Η ινσουλίνη in vitro αυξάνει την ικανό-
τητα των κυττάρων της κοκκιώδους στιβάδας να απαντούν στην LH, εύρημα το 
οποίο ενισχύει την άποψη ότι τα αυξημένα επίπεδα της ορμόνης αυτής, στις ανω-
οθυλακιορρηκτικές γυναίκες με PCOS, ενδέχεται να αποτελούν τον κύριο παράγο-
ντα που προκαλεί τη διακοπή της εξέλιξης των ωοθυλακίων. Στην περίπτωση αυτή, 
η υπερινσουλιναιμία μπορεί να διαταράσσει τη στροφή από την FSH στην LH, με 
αποτέλεσμα να μην προάγεται η σωστή ωοθυλακική αύξηση μέχρι την ωοθυλα-
κιορρηξία.
 Αντίθετα, άλλοι ερευνητές, ενοχοποίησαν την αντίσταση στην ινσουλίνη στο 
επίπεδο των κυττάρων της κοκκιώδους στιβάδας, παρά την υπερινσουλιναιμία. Οι 
ερευνητές αυτοί εξέτασαν την ανταπόκριση των κυττάρων της κοκκιώδους στιβά-
δας των ωοθυλακίων γυναικών με PCOS στην ανασυνδυασμένη FSH, πριν και κατά 
τη διάρκεια της έγχυσης ινσουλίνης, με τη χρήση υπερινσουλιναιμικής ευγλυκαιμι-
κής αντλίας, και διαπίστωσαν ότι η ανταπόκριση των κυττάρων αυτών ενισχύθηκε 
από την ινσουλίνη, ύστερα από τη βελτίωση της ευαισθησίας των ιστών στη δρά-
ση της ορμόνης, που επιτεύχθηκε με τη χορήγηση πιογλιταζόνης.
 Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι υποστηρίχθηκε και η άποψη ότι αντί να είναι 
η πρωτογενής αιτία της ανωοθυλακιορρηξίας στο PCOS, η υπερινσουλιναιμία ή 
η αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης μπορεί να θεωρηθεί ως δευτερεύων πα-
ράγοντας, ο οποίος με μη ειδικό τρόπο επιδεινώνει τη διακοπή της εξέλιξης των 
ωοθυλακίων.

3.3.4. η θεωρία της αύξησης της δραστικότητας της κατεχολ-Ο-μεθυλοτρανσφεράσης 
στα κύτταρα της κοκκιώδους στιβάδας ωοθυλακίων

Πρόσφατα, προτάθηκε μια νέα θεωρία, σύμφωνα με την οποία τα αυξημένα 
επίπεδα ανδρογόνων ρυθμίζουν προς τα πάνω την έκφραση της κατεχολ-Ο-
μεθυλοτρανσφεράσης (COMT) στα κύτταρα της κοκκιώδους στιβάδας των ωοθυ-
λακίων. Η COMT είναι ένζυμο, που μετατρέπει τα 2- υδροξυοιστρογόνα (2-ΟΗ-Ε2) 
σε 2-μεθοξυοιστρογόνα (2-ΜΕ2). Η έκφραση της COMT ρυθμίζεται από τις στερο-
ειδείς ορμόνες και τις φλεγμονώδεις κυττοκίνες, όπως ο παράγοντας νέκρωσης 
των όγκων α (TNFa). Το εύρημα αυτό διαπιστώθηκε σε κυτταρικές σειρές λειομυω-
μάτων ανθρώπων και αρουραίων και σε κυτταρικές σειρές ανθρώπινων κυττάρων 
του μυομητρίου (Σχήμα 4).
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Σχήµα 4: Προτεινόµενο µοντέλο, που απεικονίζει τον πιθανό ρόλο της κατεχολ-Ο-µεθυλτρανσφεράσης 
(COMT) στην παθογένεια της ανωοθυλακιορρηξίας στο PCOS. Τα αυξηµένα επίπεδα ανδρογόνων, ιν-
σουλίνης και ολο-τρανσ-ρετινοϊκού οξέως (ATRA) έχουν ως αποτέλεσµα την προς τα πάνω ρύθµιση της 
COMT στα κύτταρα της κοκκιώδους στιβάδας, στην πρώιµη παραγωγική φάση του εµµηνορρυσιακού 
κύκλου. Η υψηλότερη έκφραση της COMT αυξάνει τα κυτταρικά επίπεδα της 2-µεθοξυ-οιστραδιόλης, 
γνωστού παράγοντα που µειώνει τη στεροειδογένεση, προκαλεί κυτταρική απόπτωση και αναστέλλει 
την αγγειογένεση στην ωοθήκη. Η ελάττωση του κυτταρικού πολλαπλασιασµού στα κύτταρα της κοκκι-
ώδους στιβάδας του ωοθυλακίου και η µειωµένη στεροειδογένεση οδηγούν σε επίταση της διαταραχής 
της αρωµατοποίησης των ανδρογόνων σε οιστρογόνα. Η τελευταία, έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των 
επιπέδων των οιστρογόνων και την αύξηση των επιπέδων των ανδρογόνων στο µικροπεριβάλλον του 

ωοθυλακίου, δηµιουργώντας φαύλο κύκλο, µε τελική κατάληξη την ανωοθυλακιορρηξία.

 Όπως αναφέρθηκε, η COMT μετατρέπει την 2-ΟΗ-Ε2 σε 2-ΜΕ2. Τα υψηλά επί-
πεδα των 2-ΜΕ2 στο μικροπεριβάλλον των ωοθυλακίων αναστέλλουν τη στερο-
ειδογένεση και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων της κοκκιώδους στιβάδας, και 
ελαττώνουν την αγγειογένεση. Ο ελαττωμένος αριθμός των κυττάρων της κοκκιώ-
δους στιβάδας οδηγεί σε περιορισμένη αρωματοποίηση των ανδρογόνων και σε 
περίσσειά τους στο μικροπεριβάλλον του ωοθυλακίου (Σχήμα 4).
 Εκτός από την υπερανδρογοναιμία, η αντίσταση στην ινσουλίνη και η αντισταθ-
μιστική υπερινσουλιναιμία αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του PCOS. Η ινσου-
λίνη επιδρά στη στεροειδογένεση μέσω των δικών της υποδοχέων. Οι δράσεις 
αυτές της ινσουλίνης φαίνεται ότι διατηρούνται σε καταστάσεις αντίστασης στην 
ινσουλίνη, εφόσον η ωοθήκη δεν φαίνεται να παρουσιάζει αντίσταση στην ινσου-
λίνη στις γυναίκες με PCOS. Η συσχέτιση ανάμεσα στην υπερινσουλιναιμία και στην 
πολυκυστική εμφάνιση της ωοθήκης είναι ασαφής. Έχει προταθεί ότι η δράση της 
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ινσουλίνης είναι δευτεροπαθής, οφείλεται, δηλαδή, στην ικανότητα που έχει η ορ-
μόνη αυτή να επάγει την παραγωγή των ανδρογόνων από τα κύτταρα της έσω 
θήκης των ωοθυλακίων. Η δράση αυτή, μπορεί να οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων 
των ανδρογόνων εντός των ωοθυλακίων, τα οποία, με τη σειρά τους, επηρεάζουν 
την, κατά τα άλλα, ευεργετική επίδραση της ινσουλίνης στα κύτταρα της κοκκιώ-
δους στιβάδας για παραγωγή οιστρογόνων. Η θεωρία αυτή προτείνει ένα πρότυπο 
που συνδέει την ινσουλίνη με τα αυξημένα επίπεδα ανδρογόνων και την παθογέ-
νεια της αναστολής της ωοθυλακικής ανάπτυξης στο PCOS. Η ινσουλίνη ρυθμίζει 
προς τα πάνω την έκφραση της COMT, στα κύτταρα της κοκκιώδους στιβάδας των 
ωοθυλακίων, αυξάνοντας την παραγωγή των 2-ΜΕ2 από τα 2-ΟΗ-Ε2. Τα υψηλά 
επίπεδα των 2-ΜΕ2, στο μικροπεριβάλλον των ωοθυλακίων, αναστέλλουν τη στε-
ροειδογένεση και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων της κοκκιώδους στιβάδας 
(Σχήμα 4).
 Ο μηχανισμός με τον οποίο το ολο-τρανσ-ρετινοϊκό οξύ (ATRA) συμβάλλει στην 
παθογένεια του PCOS δεν είναι γνωστός. Έχει αναφερθεί ότι το ATRA αυξάνει τη 
σύνθεση της DHEA, δράση που σχετίζεται με αυξημένη έκφραση του mRNA των 
γονιδίων των CYP11A1 και CYP17. Η δράση, όμως, αυτή είναι παρόμοια στα κύτ-
ταρα της έσω θήκης και των γυναικών με PCOS και των μαρτύρων. Στο πρότυπο 
που προτείνει η παρούσα θεωρία, το ATRA μπορεί να επηρεάζει, εν μέρει, την ανά-
πτυξη του ωοθυλακίου και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων της κοκκιώδους 
στιβάδας μέσω της προς τα πάνω ρύθμισης της COMT (Σχήμα 4). Το ATRA, αυξάνο-
ντας την έκφραση της COMT, οδηγεί σε υπερπαραγωγή των 2-ΜΕ2, τα οποία, όπως 
αναφέρθηκε, ασκούν ανασταλτική δράση στην ανάπτυξη των ωοθυλακίων, στον 
πολλαπλασιασμό των κυττάρων της κοκκιώδους στιβάδας και στην ωοθηκική αγ-
γειογένεση. Παρόλο που η οδός αυτή ενδέχεται να αποτελεί φυσιολογικό τμήμα 
της ομοιοστασίας της ωοθήκης, η υπερδραστηριότητά της μπορεί να ερμηνεύσει 
κάποιους φαινότυπους του PCOS.
 Στοιχεία που ενισχύουν τη θεωρία αυτή είναι: α) η ανεύρεση μεγαλύτερης ανο-
σοδραστικότητας της COMT σε διάφορα τμήματα της ωοθήκης γυναικών με PCOS 
σε σύγκριση με τις μάρτυρες, β) η ύπαρξη χαμηλότερων επιπέδων 2-ΟΗ-Ε2 στα 
ούρα γυναικών με PCOS έναντι εκείνων των φυσιολογικών γυναικών, γ) η επαγωγή 
του πολλαπλασιασμού των κυττάρων της κοκκιώδους στιβάδας ωοθυλακίων χοί-
ρων, ύστερα από χορήγηση αναστολέων της COMT, και, δ) η αναστολή της από-
πτωσης των κυττάρων της κοκκιώδους στιβάδας ωοθυλακίων αρουραίων, ύστερα 
από χορήγηση αναστολέων της COMT.

3.3.5. η θεωρία των ανωμαλιών του ωοκυττάρου

Η άποψη της συμβολής του ωοκυττάρου στην ανωοθυλακιορρηξία των γυναικών 
με PCOS είναι η λιγότερο τεκμηριωμένη. Έχει αναφερθεί ότι η χορήγηση ανδρο-
γόνων σε θηλυκούς πιθήκους κατά την ενδομήτρια ζωή και, στη συνέχεια, η πρό-
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κληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας και εξωσωματικής γονιμοποίησης στους 
πιθήκους αυτούς, οδήγησε σε διαταραχή της αναπτυξιακής επάρκειας των ωοκυτ-
τάρων, όπως αξιολογήθηκε από το μειωμένο ποσοστό ζυγωτών, που εξελίχθηκαν 
σε βλαστοκύστεις. Μια εύλογη ερμηνεία για το εύρημα αυτό θα μπορούσε να ήταν 
η μειωμένη λήψη των πρωτεϊνών ή και των προϊόντων μεταγραφής, που προέρχο-
νται από τη μητέρα (από το ωάριο), τα οποία είναι σημαντικά για την ενεργοποίη-
ση των εμβρυϊκών γονιδίων.
 Κάποια πρωτογενής διαταραχή των ωοκυττάρων θα μπορούσε, επίσης, να περι-
λαμβάνεται στη διαταραγμένη ωοθυλακιογένεση των γυναικών με το σύνδρομο 
των πολυκυστικών ωοθηκών, καθώς τα επίπεδα του mRNA του αυξητικού παρά-
γοντα διαφοροποίησης-9 (GDF-9) φαίνεται ότι είναι μειωμένα στα πρωτογενή ωο-
κύτταρα των γυναικών αυτών, κατά τη διάρκεια της φάσης της αύξησης και της 
διαφοροποίησής τους. Εντούτοις, δεν έχει, ακόμη, αποσαφηνισθεί αν τα ελαττω-
μένα επίπεδα του mRNA του GDF-9 συμμετέχουν στη διακοπή της εξέλιξης των 
ωοθυλακίων στο PCOS, ή είναι απλά η συνέπεια μιας άλλης πρωτογενούς διατα-
ραχής. Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι η πιθανότητα της παρουσίας ενδογενών 
διαταραχών του ωοκυττάρου ανοίγει νέους δρόμους, και ο GDF-9, όπως και άλλοι 
παράγοντες του ωοκυττάρου (οστική μορφογενετική πρωτεΐνη-15: BMP-15), θα 
μπορούσαν να προστεθούν στον κατάλογο των υπόπτων.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ποιά είναι η σωστή απάντηση

1. Ποια είναι η συχνότητα του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών;
 α. 5-8%
 β. 8-10%
 γ. 10-12%

2. Ποιο είναι το ποσοστό αύξησης του PCOS με τα νέα κριτήρια;
 α. 5%
 β. 10%
 γ. 15%
 δ. 20%

3.  Πόσα εκκριτικά επεισόδια GnRH παρατηρούνται το 24ωρο στις γυναίκες με 
PCOS;

 α. 10-12
 β. 24
 γ. 30

4.  Ποιων ενζύμων παρατηρείται αυξημένη στεροειδογενετική δραστικότητα στα 
κύτταρα της έσω θήκης των ωοθυλακίων γυναικών με PCOS;

 α. της 17α-υδροξυλάσης/17, 20-λυάσης (Ρ450c17α ή CYP17Α1)
 β. Της 3β-υδροξυστεροειδικής δεϋδρογενάσης τύπου 2 (HSD3B2)
 γ.  του ενζύμου κατάτμησης της πλαγίας αλύσου της χοληστερόλης (P450scc ή 

CYP11Α1)
 δ. Όλων των παραπάνω

5. Οι διαταραχές της έκκρισης της GnRH στις γυναίκες με PCOS υποδηλώνουν:
 α. επίδραση της προλακτίνης στον υποθάλαμο
 β. επίδραση των οιστρογόνων στον υποθάλαμο
 γ. επίδραση των ανδρογόνων στον υποθάλαμο
 δ. επίδραση όλων των παραπάνω στον υποθάλαμο
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6.  Με ποιον μηχανισμό η αντίσταση των ιστών στη δράση της ινσουλίνης και η αντι-
σταθμιστική υπερινσουλιναιμία αυξάνουν τα ανδρογόνα στις γυναίκες με PCOS;

 α.  Διεγείρουν την παραγωγή ανδρογόνων σε ωοθήκες που είναι γενετικά επιρ-
ρεπείς στο PCOS;

 β. Διαταράσσουν την φυσιολογική έκκριση της LH και της FSH;
 γ. Μειώνουν τις συγκεντρώσεις της SHBG;
 δ. Προκαλούν όλα τα παραπάνω;

7.  Σε τι ποσοστό γυναικών με PCOS εμφανίζεται επινεφριδική υπερανδρογοναιμία;
 α. 10-15%
 β. 20-30%
 γ. 35-40%

8.  Ποια ορμόνη ενοχοποιείται για την αύξηση του αριθμού των ωοθυλακίων, δια-
μέτρου 2-9mm, στις ωοθήκες γυναικών με PCOS;

 α. η ινσουλίνη
 β. η LH
 γ. η ΑΜΗ
 δ. τα οιστρογόνα
 ε. τα ανδρογόνα
 
9.  Γιατί οι γυναίκες με PCOS εμφανίζουν αυξημένο αριθμό (διπλάσιο έως εξαπλά-

σιο) μικρών ωοθυλακίων;
 α.  Αυξάνεται ο ρυθμός εισόδου των ωοθυλακίων στην ανάπτυξη;(πολλά αρχέ-

γονα ωοθυλάκια γίνονται πρωτογενή;)
 β.  Επιταχύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης των ωοθυλακίων και αναστέλλεται η από-

πτωσή τους;
 γ. Συμβαίνουν και τα δύο παραπάνω;

10.  Ποια ορμόνη θεωρείται υπεύθυνη για την αναστολή της διαδικασίας της επιλο-
γής κυρίαρχου ωοθυλακίου;

 α. Τα χαμηλά επίπεδα της FSH;
 β. Τα υψηλά επίπεδα οιστρογόνων;
 γ. Τα υψηλά επίπεδα της ΑΜΗ;
 δ. Όλα τα παραπάνω;
 ε. κανένα από τα παραπάνω

 Σωστές απαντήσεις κατά σειρά
 α,δ,β,δ,γ,δ,β,ε,β,γ

Δ.Κ. ΠΑΝΙΔΗΣ, Ε.Α. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, Ε.Η. ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Η.Κ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ 
ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ


