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ΣΕΣΕ ΕΝΑΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙΖΕΥΓΑΡΙ

ΠΡΙΝΠΡΙΝ ΚΑΙΚΑΙ ΚΑΤΑΚΑΤΑ ΤΗΝΤΗΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝΩΟΘΗΚΩΝ »»

ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

«« ΜΟΝΑΔΑΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗΣ »»

ΜΗΤΕΡΑΜΗΤΕΡΑ



ΗΗ εξέλιξηεξέλιξη στηνστην υπερηχογραφικήυπερηχογραφική τεχνολογίατεχνολογία απόαπό τηντην ΑΑ--
Mode Mode μεμε κοιλιακήκοιλιακή προσπέλασηπροσπέλαση εξέτασηεξέταση στηνστην Real  TimeReal  Time

διακολπικήδιακολπική εξέτασηεξέταση ,,
τοτο Color Doppler ,Color Doppler ,τοτο Power Doppler Power Doppler καικαι τοτο REAL TIME REAL TIME 

THREE THREE ––D ,D ,
συνοδεύτηκεσυνοδεύτηκε μεμε παράλληληπαράλληλη ποιοτικήποιοτική αναβάθμισητηςαναβάθμισητης

χρήσηςχρήσης τωντων υπερήχωνυπερήχων καικαι στηνστην διερεύνησηδιερεύνηση αλλάαλλά καικαι στηστη
θεραπείαθεραπεία τηςτης υπογονιμότηταςυπογονιμότητας..



ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΣΤΟΣΤΟ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΟΣΖΕΥΓΟΣ

ΈλεγχοςΈλεγχος ανατομίαςανατομίας τηςτης μήτραςμήτρας..
ΈλεγχοςΈλεγχος ανατομίαςανατομίας τηςτης ενδομητρικήςενδομητρικής κοιλότητοςκοιλότητος καικαι τουτου
ενδομητρίουενδομητρίου..
ΈλεγχοςΈλεγχος ανατομίαςανατομίας τωντων ωοθηκώνωοθηκών ..
ΈλεγχοςΈλεγχος γιαγια τηντην παρουσίαπαρουσία υδροσαλπίγγωνυδροσαλπίγγων καικαι τηντην
διαβατότηταδιαβατότητα καικαι λειτουργικότηταλειτουργικότητα τωντων σαλπίγγωνσαλπίγγων
ΈλεγχοςΈλεγχος αγγείωσηςαγγείωσης μήτραςμήτρας , , ενδομητρίουενδομητρίου καικαι ωοθηκώνωοθηκών. . 
ΈλεγχοςΈλεγχος ωοθυλακιορρηξίαςωοθυλακιορρηξίας καικαι ωχρούωχρού σωματίουσωματίου..



ΥΠΕΡΗΧΟΙΥΠΕΡΗΧΟΙ ΚΑΙΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ

ΗΗ κορυφαίακορυφαία χρήσηχρήση τωντων υπερήχωνυπερήχων στονστον τομέατομέα τηςτης
υπογονιμότηταςυπογονιμότητας είναιείναι αποαπο εικοσαετίαςεικοσαετίας ηη προσπάθειαπροσπάθεια

προσδιορισμούπροσδιορισμού τηςτης ωοθυλακιορρηξίαςωοθυλακιορρηξίας. . 
ΟιΟι δυνατότητεςδυνατότητες τηςτης υπερηχογραφίαςυπερηχογραφίας ήρθανήρθαν σανσαν αρωγόςαρωγός

στηνστην ενδοκρινικήενδοκρινική ,, λειτουργικήλειτουργική διερεύνησηδιερεύνηση τωντων έσωέσω
γεννητικώνγεννητικών οργάνωνοργάνων..



ΕτσιΕτσι ηη υπερηχογραφικήυπερηχογραφική παρακολούθησηπαρακολούθηση τουτου κύκλουκύκλου
φυσικούφυσικού ήή προκλητούπροκλητού μεμε διάφοραδιάφορα είδηείδη φαρμάκωνφαρμάκων απόαπό τηντην
απλήαπλή διαπίστωσηδιαπίστωση τηςτης εξέλιξηςεξέλιξης τουτου ωοθυλακίουωοθυλακίου έφθασεέφθασε στηνστην

αξιόπιστηαξιόπιστη χρονικήχρονική προσέγγισηπροσέγγιση τηςτης πρόβλεψηςπρόβλεψης τηςτης
ωορρηξίαςωορρηξίας ((σεσε συνδυασμόσυνδυασμό μεμε φαρμακευτικήφαρμακευτική αγωγήαγωγή ήτανήταν
93% 93% μεμε απόκλισηαπόκλιση 24 24 ωρώνωρών ) , ) , στηνστην αξιολόγησηαξιολόγηση τηςτης καλήςκαλής
ποιότητοςποιότητος καικαι λειτουργίαςλειτουργίας τουτου ωαρίουωαρίου καθώςκαθώς καικαι στηνστην

αποτελεσματικότητααποτελεσματικότητα τηςτης ορμονικήςορμονικής δραστηριότητοςδραστηριότητος επίεπί τουτου
ενδομητρίουενδομητρίου..



ΣΤΟΧΟΣΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ

είτεείτε σεσε φυσικόφυσικό((αυτόματοαυτόματο) ) κύκλοκύκλο είτεείτε σεσε κύκλοκύκλο μεμε διέγερσηδιέγερση
γιαγια ανάπτυξηανάπτυξη πολλώνπολλών ωοθυλακίωνωοθυλακίων οο προσδιορισμόςπροσδιορισμός τηςτης

ωοθυλακιορρηξίαςωοθυλακιορρηξίας
γιαγια προγραμματισμόπρογραμματισμό επαφήςεπαφής ήή σπερματέγχυσηςσπερματέγχυσης ήή γιαγια τηντην

ωοληψίαωοληψία σεσε κύκλουςκύκλους IVFIVF



ΥπερηχογραφικάΥπερηχογραφικά κριτήριακριτήρια αξιολόγησηςαξιολόγησης τουτου ωοθυλακίουωοθυλακίου καικαι
προσδιορισμούπροσδιορισμού τηςτης ωοθυλακιορρηξίαςωοθυλακιορρηξίας..

**ΣτρογγυλόΣτρογγυλό σχήμασχήμα πουπου γίνεταιγίνεται ελλειψοειδέςελλειψοειδές προωορρηκτικάπροωορρηκτικά..
**ΟμαλόΟμαλό περίγραμμαπερίγραμμα
**ΆνηχοΆνηχο περιεχόμενοπεριεχόμενο
**ΜετάΜετά τατα 14 14 χιλιοστάχιλιοστά υπερηχογενήςυπερηχογενής πτύχωσηπτύχωση τουτου τοιχώματοςτοιχώματος πουπου
αντιστοιχείαντιστοιχεί στοστο ωοφόροωοφόρο λοφίδιολοφίδιο καικαι δενδεν ανευρίσκεταιανευρίσκεται 1212--24 24 ώρεςώρες πρινπριν
τηντην ωοθυλακιορρηξίαωοθυλακιορρηξία
**ΑύξησηΑύξηση τουτου μεγέθουςμεγέθους πουπου αντιστοιχείαντιστοιχεί σεσε 2 2 χιλιοστάχιλιοστά τηντην ημέραημέρα
περίπουπερίπου τηςτης μέσηςμέσης διαμέτρουδιαμέτρου τουτου ωοθυλακίουωοθυλακίου





ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣΥΠΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΗΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΓΕΘΟΣΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΕΥΡΗΜΑ
1.1.ΠΑΧΟΣΠΑΧΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ << 77 mm                    0                mm                    0                ……………………

7 7 -- 9  mm                    2                9  mm                    2                ……………………
10 10 -- 14  mm                    3                14  mm                    3                ……………………
>14>14 mm                    1                 mm                    1                 ……………………

2.2.ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΜΙΑΚΑΜΙΑ ΣΤΙΒΑΔΑΣΤΙΒΑΔΑ 0                 0                 ………………......
5 5 ΑΣΑΦΕΙΣΑΣΑΦΕΙΣ ΣΤΙΒΑΔΕΣΣΤΙΒΑΔΕΣ 1                1                ………………......

5  5  ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΕΣΕΥΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΣΤΙΒΑΔΕΣΣΤΙΒΑΔΕΣ 5                5                ……………………
3.3.ΣΥΣΠΑΣΕΙΣΣΥΣΠΑΣΕΙΣ ΜΥΟΜΗΤΡΙΟΥΜΥΟΜΗΤΡΙΟΥ <3/<3/min                      0                min                      0                ……………………

>3/min                      3                >3/min                      3                ……………………
4.4.ΗΧΟΔΟΜΗΗΧΟΔΟΜΗ ΜΥΟΜΗΤΡΙΟΥΜΥΟΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ 1               1               ……………………

ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ 2               2               ……………………
5. 5. ΔΕΙΚΤΗΣΔΕΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣΡΟΗΣ ΜΗΤΡΙΑΙΑΣΜΗΤΡΙΑΙΑΣ 3                          0              3                          0              ……………………

PI  (Pulsatility Index)PI  (Pulsatility Index) 2.5 2.5 -- 2.99                     1               2.99                     1               ……………………
2.2.22-- 2.49                     2                2.49                     2                ………………......

< 2.19                     3                < 2.19                     3                ………………......
6.6.ΑΙΜΑΤΙΚΗΑΙΜΑΤΙΚΗ ΡΟΗΡΟΗ ΜΥΟΜΗΤΡΙΟΥΜΥΟΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΥΣΑΑΠΟΥΣΑ 0              0              ……………………

ΠΑΡΟΥΣΑΠΑΡΟΥΣΑ 2               2               ……………………
7.7.ΑΙΜΑΤΩΣΗΑΙΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΣΤΗ ΖΩΝΗΖΩΝΗ 33 ΑΠΟΥΣΑΑΠΟΥΣΑ 0               0               ……………………
ΤΟΥΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΑΠΑΡΟΥΣΑ //ΠΑΡΟΔΙΚΗΠΑΡΟΔΙΚΗ 2               2               ……………………

ΠΑΡΟΥΣΑΠΑΡΟΥΣΑ //ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΗΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΗ 5               5               ……………………
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑΑΘΡΟΙΣΜΑ ……………….    .    

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ
<<13        13        ΌχιΌχι κύησηκύηση
14 14 –– 17  17  ΣυσχέτισηΣυσχέτιση μεμε σύλληψησύλληψη σεσε 60% 60% τωντων περιπτώσεωνπεριπτώσεων
17 17 –– 20  20  ΣυσχέτισηΣυσχέτιση μεμε σύλληψησύλληψη σεσε 77% 77% τωντων περιπτώσεωνπεριπτώσεων
21          21          ΣυσχέτισηΣυσχέτιση μεμε σύλληψησύλληψη σεσε όλεςόλες τιςτις περιπτώσειςπεριπτώσεις







ΩΟΛΗΨΙΑΩΟΛΗΨΙΑ

ΤαΤα τελευταίατελευταία 15  15  χρόνιαχρόνια ηη διακολπικήδιακολπική υπερηχογραφικάυπερηχογραφικά
κατευθυνόμενηκατευθυνόμενη ωοληψίαωοληψία κατάργησεκατάργησε προοδευτικάπροοδευτικά τηντην
λαπαροσκόπησηλαπαροσκόπηση κάνονταςκάνοντας τηντην IVFIVF μιαμια απλούστερηαπλούστερη
διαδικασίαδιαδικασία απόαπό απόψεωςαπόψεως επεμβατικήςεπεμβατικής βαρύτηταςβαρύτητας καικαι παροχήςπαροχής
χειρουργικώνχειρουργικών καικαι αναισθησιολογικώναναισθησιολογικών συνθηκώνσυνθηκών μεμε αποτέλεσμααποτέλεσμα ηη
IVF IVF νανα θεωρείταιθεωρείται πράξηπράξη παρεχόμενηπαρεχόμενη σεσε συνθήκεςσυνθήκες εξωτερικούεξωτερικού
ιατρείουιατρείου..



ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΛίγαΛίγα ούραούρα στηνστην ουροδόχοουροδόχο κύστηκύστη μαςμας δίνουνδίνουν ευχερήευχερή απεικόνισηαπεικόνιση τηςτης
μήτραςμήτρας απεικόνισηαπεικόνιση τουτου ενδοτραχηλικούενδοτραχηλικού καναλιούκαναλιού καικαι ιδίωςιδίως τηςτης
ενδομητρικήςενδομητρικής κοιλότηταςκοιλότητας έτσιέτσι ελέγχεταιελέγχεται ηη διέλευσηδιέλευση τουτου καθετήρακαθετήρα καικαι
ηη τοποθέτησητοποθέτηση τωντων εμβρύωνεμβρύων μεμε σωστέςσωστές προυποθέσειςπρουποθέσεις στοστο κατάλληλοκατάλληλο
σημείοσημείο στηνστην ενδομητρικήενδομητρική κοιλότητακοιλότητα μακριάμακριά απόαπό τατα σαλπιγγικάσαλπιγγικά στόμιαστόμια
καικαι τοντον τράχηλοτράχηλο..



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση τουτου ωχρούωχρού σωματίουσωματίου

ΗΗ ωοθυλακιορρηξίαωοθυλακιορρηξία καικαι ηη ωοληψίαωοληψία ακολουθείταιακολουθείται απόαπό τηντην
δημιουργίαδημιουργία τουτου ωχρούωχρού σωματίουσωματίου τουτου οποίουοποίου ηη ορμονικήορμονική
λειτουργίαλειτουργία είναιείναι σημαντικήσημαντική ..
ΗΗ κολπικήκολπική υπερηχογραφίαυπερηχογραφία καικαι ιδίωςιδίως ηη διερεύνησηδιερεύνηση τηςτης
αγγείωσηςαγγείωσης τουτου τοιχώματοςτοιχώματος μεμε τοτο κολπικόκολπικό έγχρωμοέγχρωμο
Doppler Doppler οδήγησεοδήγησε ουσιαστικάουσιαστικά στηνστην εφαρμογήεφαρμογή αυτήςαυτής τηςτης
αξιολόγησηςαξιολόγησης



ΥπερηχογραφικάΥπερηχογραφικά κριτήριακριτήρια αξιολόγησηςαξιολόγησης τουτου
ΩχρούΩχρού σωματίουσωματίου

*  *  ΥποηχογενέςΥποηχογενές παχύπαχύ τοίχωματοίχωμα
*  *  ΡικνόΡικνό περίγραμμαπερίγραμμα
*  *  ΑνομοιογενήςΑνομοιογενής ηχοδομήηχοδομή περιεχομένουπεριεχομένου ,,μερικέςμερικές φορέςφορές
μεμε διαφραγμάτιαδιαφραγμάτια καικαι τοπικέςτοπικές υποηχογενείςυποηχογενείς περιοχέςπεριοχές..

*  *  ΕντόπισηΕντόπιση στηνστην περιφέρειαπεριφέρεια τηςτης ωοθήκηςωοθήκης
*  *  ΎπαρξηΎπαρξη τοπικήςτοπικής ευαισθησίαςευαισθησίας , , εξετάζονταςεξετάζοντας ..
*  *  ΑπεικόνισηΑπεικόνιση περιφερικώνπεριφερικών αγγείωναγγείων μεμε έγχρωμοέγχρωμο DopplerDoppler
*  *  RI RI σταστα τοιχωματικάτοιχωματικά αγγείααγγεία < 0.40 < 0.40 είναιείναι δείκτηςδείκτης καλήςκαλής
ποιότητοςποιότητος ωχρούωχρού σωματίουσωματίου

*  *  ΣυνύπαρξηΣυνύπαρξη υγρούυγρού στοστο δουγλάσειοδουγλάσειο



ΝαΝα σημειώσουμεσημειώσουμε εδώεδώ ότιότι

παράπαρά τατα ήπιαήπια φαρμακευτικάφαρμακευτικά σχήματασχήματα αλλάαλλά καικαι
τηντην προσεκτικήπροσεκτική παρακολούθησηπαρακολούθηση πολλέςπολλές γυναίκεςγυναίκες
σεσε φαρμακευτικήφαρμακευτική αγωγήαγωγή γιαγια πολλαπλήπολλαπλή ανάπτυξηανάπτυξη
ωοθυλακίωνωοθυλακίων μιάμιά ομάδαομάδα γυναικώνγυναικών μεμε PCO   PCO   θαθα

παρουσιάσειπαρουσιάσει ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗ

ΗΗ πρόβλεψήπρόβλεψή τηςτης είναιείναι δύσκοληδύσκολη αλλάαλλά σεσε συνδυασμόσυνδυασμό μεμε τηντην
ορμονικήορμονική παρακολούθησηπαρακολούθηση είναιείναι εφικτήεφικτή ,,ηη διάγνωσήδιάγνωσή τηςτης
βέβαιαβέβαια ότανόταν εγκατασταθεί΄είναιεγκατασταθεί΄είναι υπερηχογραφικήυπερηχογραφική αλλάαλλά καικαι

κλινικήκλινική..



ΝαΝα μημη μαςμας διαφύγειδιαφύγει εδώεδώ ότιότι συχνάσυχνά είναιείναι απαραίτητηαπαραίτητη ηη

«« ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΑΝΔΡΑΑΝΔΡΑ ΣΤΟΣΤΟ
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙΖΕΥΓΑΡΙ »»

ΈλεγχοςΈλεγχος δομήςδομής καικαι αγγείωσηςαγγείωσης

ΌρχειςΌρχεις , , όσχεοόσχεο
ΠροστάτηςΠροστάτης

ΣπερματοδόχοιΣπερματοδόχοι κύστειςκύστεις
ΣηραγγώδηΣηραγγώδη σώματασώματα ––βάλανοςβάλανος πέοςπέος

ΑγγείαΑγγεία σπερματικούσπερματικού τόνουτόνου


