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Σπζηεκαηηθέο ελδνθξηληθέο παζήζεηο έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε απνβνιέο ζε 

πνζνζηό 29%. 

Είλαη θπξίσο ππεύζπλνη –πιήλ ηνπ ζαθαραξώδε δηαβήηε -  γηα απνβνιέο 

πξώηνπ ηξηκήλνπ ηεο θύεζεο. Απηό νθείιεηαη θπξίσο δηόηη ε αλάπηπμε 

ηνπ εκβξύνπ κερξη ηελ 8ε-9ε εβδνκάδα ηεο θύεζεο εμαξηάηαη από ηελ 

νξκνληθή επάξθεηα ηνπ νξγαληζκνύ ηεο κεηέξαο ηνπ θπξίσο ζε 

πξνγεζηεξόλε.  

 



 
 

Μεηά απν απηήλ ηελ πεξίνδν έρεη αλαπηπρζεί θαη ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά 

ν πιαθνύληαο, ν νπνίνο απνηειεί ην βηνινγηθό εξγαζηήξην ηνπ εκβξύνπ. 

Λεηηνπξγώληαο έηζη ν πιαθνύο ζαλ  εξγνζηάζην παξαγσγήο νπζηώλ, 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη νξκνλώλ, απεμαξηά ην έκβξπν από ηήλ κεηέξα 

ηνπ, ηελ νπνία πιένλ ρξεζηκνπνηεί θαη εθκεηαιεύεηαη γηα ηελ άληιεζε 

δνκηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπ κέρξη ην ηέινο 

ηεο θύεζεο, νπόηε κεηά ηελ γέλλεζε ηνλ ξόιν ηνπ βηνινγηθνύ 

εξγαζηεξίνπ αλαιακβάλεη ην ήπαξ. Πξηλ ηελ έλαξμε κηαο εγθπκνζύλεο 

ή  ην ηαρύηεξν δπλαηόλ, κεηά ηελ έλαξμή ηεο, ππεξζπξενεηδηζκόο, 

ππνζπξενεηδηζκόο θαη ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ξπζκηζηεί ώζηε ε γπλαίθα λα έρεη θπζηνινγηθέο ηηκέο γιπθόδεο θαη 

θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπξενεηδνύο (λα είλαη επζπξενεηδηθή). 

 

Ο έιεγρνο γηα ζάθραξν γίλεηαη κε ηελ κέηξεζε ηνπ ζαθράξνπ, 

γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο θαη κε εμέηαζε θακπύιεο ζαθράξνπ ε 

νπνία πξέπεη λα είλαη θπζηνινγηθή.  Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο εάλ δε 

ξπζκίδεηαη κε θαηάιιειε δίαηηα, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε 

ηλζνπιίλε. 

 

 
 

Η ύπαξμε αληη-ζπξενζθαηξηληθώλ αληηζσκάησλ ζεσξείηαη νηη πηζαλόλ λα 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία αληη-σνζεθηθώλ αληηζσκάησλ, νδεγώληαο 

πάιη ζε έλδεηα πξνγεζηεξόλεο ζην θξίζηκν πξώην ηξίκελν ηεο θύεζεο. 



Θεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ζπξενεηδνύο ζα ρξεηαζηεί παξά κόλν εάλ 

νδεγεί ζε θιηληθό ππνζπξενεηδηζκό.  

  

Η ππεξπξνιαθηηλαηκία είλαη επίζεο κηα ζπλεζηζκέλε αηηία. Η 

πξνιαθηίλε είλαη κία νξκόλε πνύ παξάγεηαη ζηελ ππόθπζε ηνπ 

εγθεθάινπ. Η ππόθπζε βξίζθεηαη ζηήλ βάζε ηνπ εγθεθάινπ θαη κνηάδεη 

ζαλ θαξπόο πνπ θξέκεηαη απν έλα θνηζάλη (κηζρνο ηεο ππνθύζεσο). 

Είλαη κηα νξκόλε πνπ παξάγεηαη θαη ε δξάζε ηεο είλαη πνιιαπιή κε 

θύξηα απηήλ ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο από ηόλ αδέλα ηνπ 

καζηνπ.  Κιηληθέο εθδειώζεηο  κπνξεί λα είλαη ε κείσζε ηνύ  δεύηεξνπ 

κηζνύ ηνπ θύθινπ, ε εκθάληζε ζηαγνλνεηδνύο αηκόξξνηαο κεξηθέο εκέξεο 

πξν ηεο πεξηόδνπ ή θαη ηα δύν,. Υπεξπξνιαθηηλαηκία παξαηεξείηαη 

ζπρλά ζε γπλαίθεο κε ζύλδξνκν πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ. Η 

αληηκεηώπηζε είλαη θαξκαθεπηηθή θαη κπνξεί, άλ ππάξρεη καθξναδέλσκα 

ππνθύζεσο, λα ζπλερηζηεί ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο θύεζεο. 

   

 

Η αλεπάξθεηα ηνπ σρξνύ ζσκαηίνπ ηεο σνζήθεο είλαη επίζεο 

ζπλεζηζκέλν εύξεκα θαηά ηε δηεξεύλεζε ησλ θαζ’έμηλ απνβνιώλ. 

(Φακειέο ηηκέο ηεο πξνγεζηεξόλεο θαηά ηελ 21ε εκέξα ηνπ θύθινπ (ζε 

θύθιν 28 εκεξώλ) ζέηνπλ ηελ δηαγλσζε). Θεξαπεπηηθα  ρνξεγείηαη 

πξνγεζηεξόλε. Επί εγθπκνζύλεο, ζπλερίδνπκε ηελ αγσγή κέρξη ηελ 8ε ή 

ην πνιύ ηε 10ε εβδνκάδα. Η ρνξήγεζή ηεο πξνγεζηεξόλεο κεηά ηε 10ε 

εβδνκάδα δελ έρεη θαλέλα λόεκα, αθνύ από ηόηε αλαιακβάλεη ηελ 

παξαγσγή ηεο ν πιαθνύληαο ηνπ εκβξύνπ. Από ηε βηβιηνγξαθία 

πξνθύπηεη πσο ε ρνξήγεζε πξνγεζηεξόλεο ζε θαζ’έμηλ απνβνιέο, 

θαίλεηαη λα κεηώλεη πεξίπνπ θαηά 40% ην πνζνηό ηνπο. 

Απμεκέλα πνζνζηά θαζ’έμηλ απνβνιώλ παξαηεξνύληαη ζηηο γπλαίθεο κε 

ζύλδξνκν πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ. Τα πςειά πνζνζηά ησλ αλδξνγόλσλ 

θαίλεηαη πσο παξεκβαίλνπλ ζηελ θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ 

ελδνκεηξίνπ πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εκθύηεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

γνληκνπνηεκέλνπ σαξίνπ.  



 


