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Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Η επίδραση 
της Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής στην

Έκβαση της Κυήσεως

Περίληψη
Σκοπός:  Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκειμένου να διε-
ρευνηθεί η επίδραση της εξωσωματικής γονιμοποιήσεως στην
έκβαση και στην συχνότητα των επιπλοκών της κυήσεως.
Συμπέρασμα: Σε κυήσεις με εξωσωματική γονιμοποίηση 6/πλα-
σιάζεται ο κίνδυνος για προδρομικό πλακούντα και 2/πλασιάζε-
ται ο κίνδυνος για διαβήτη και υπέρταση της κυήσεως, αποκόλ-
ληση πλακούντος, τοκετό με ΚΤ, και πρόκληση τοκετού. Εξ άλ-
λου, στις μονήρεις κυήσεις με εξωσωματική, 3/πλασιάζεται ο
κίνδυνος για νεογνά με βάρος <1500g, αυξάνεται κατά 50% η πι-
θανότητα ελλειποβαρών νεογνών και εισαγωγής στην εντατική
και κατά 25% ο κίνδυνος για συγγενείς ανωμαλίες διαπλάσεως.
Στις δίδυμες κυήσεις με εξωσωματική, δεν φαίνεται να επηρεά-
ζεται αρνητικά η εκβαση της κυήσεως παρα σε ο,τι αφορά στην
εισαγωγή σε μονάδα εντατικής νεογνών όπου και πάλι η συχνό-
τητα δεν είναι υψηλότερη αυτής των μονήρων εξωσωματικών.

Λέξεις - κλειδιά: εξωσωματική γονιμοποίηση, πολύδυμη κύηση, επιπλοκές κυή-

σεως 

Εισαγωγή
Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή χρησιμοποιείται ευρύτα-
τα και είναι υπεύθυνη γιά 3 εκατομμύρια γεννήσεις ανά τον
κόσμο και περίπου 1% των γεννήσεων στην Αγγλία1.  Ενα
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στα επτά ζευγάρια που ενδιαφέρονται να τε-
κνοποιήσουν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπο-
γονιμότητας κάποια στιγμή στην αναπαραγω-
γική ζωή τους (Davidson and Quigley).  Οι
επιπλοκές που υπάρχουν για τη μητέρα και το
παιδί σε κυήσεις από εξωσωματική, ήταν
ανέκαθεν, αντικείμενο μεγάλου ενδιαφέρο-
ντος.  Ηδη απο το 1985, το Australian In Vitro
Fertilisation Collaborative Group σε μια σει-
ρά απο 244 περιστατικά, εξέφρασε ανησυ-
χίες για αύξηση επιπλοκών σε κυήσεις με
εξωσωματική. Παρ' ο,τι τα στατιστικά δείγμα-
τα ήσαν πολύ μικρά, οι συγγραφείς έδειξαν ότι
υπάρχει ταση αύξησης των αποβολών, τάση
αύξησης των εξωμήτριων κυήσεων αλλά και
τριπλασιασμός των πρόωρων τοκετών2. Σε μια
μελέτη του 1995 οι Tallo et al.3 απέδειξαν αύ-
ξηση της θνητότητας και για τις μητέρες και για
τα νεογνά.  Η πλειοψηφία των επιπλοκών αυ-
τών αποδόθηκε στην αύξηση των πολύδυμων
κυήσεων.  Αρκετές πρόσφατες μελέτες όμως,
έδειξαν αύξηση της θνητότητας και στις μονή-
ρεις κυήσεις4-7. Η εμφύτευση πολλών εμβρύων
με αποτέλεσμα πολύδυμες κυήσεις, αποτελεί
παράγοντα κινδύνου που επηρεάζει την έκβα-
ση της κυήσεως. Δεν παύει όμως να αποτελεί
παράγοντα κινδύνου και η ηλικία όπως και ο
μεγάλος αριθμός τόκων της εγκύου.

Κίνδυνοι για τη μητερα
Σε σύγκριση με μια αυτόματη σύλληψη οι κίν-
δυνοι μιας κύησης με εξωσωματική,  είναι γε-
νικά αυξημένοι.  Δεν είναι βέβαιο αν αιτία γι
αυτό ειναι η ίδια η διαδικασία της εξωσωμα-
τικής. Η εξωσωματική απαιτεί διέγερση των
ωοθηκών με γοναδοτροπίνες καθώς και μη-
χανικούς χειρισμούς των γαμετών σε δοκιμα-
στικό σωλήνα (in vitro).  Οι επιπλοκές μπορεί
να οφείλονται είτε στην εξωσωματική καθαυ-
τή είτε στις αιτίες που προκάλεσαν την υπο-
γονιμότητα.  Δηλαδή στην ηλικία της εγκύου,
στο αυξημένο σωματικό βάρος, στην υπεροι-
στρογοναιμία η και σε άλλα ιατρικά αίτια. 

Πρώτο τρίμηνο
Οι επιπλοκές του πρώτου τριμήνου συνίστα-
νται σε πολύδυμη κύηση, αποβολή, εξωμή-
τριο κύηση και σύνδρομο υπερδιεγέρσεως

των ωοθηκών (ovarian hyperstimulation
syndrome - OHSS).  

Πολύδυμη κύηση
Οι πολύδυμες κυήσεις στον γενικό πληθυσμό
είναι 1%.  Με εξωσωματική μπορεί να φτά-
σουν ακόμη και το 27%8,9.  Άρα το ποσοστό
είναι πολύ αυξημένο.  Αυτή η αύξηση είναι
ευθέως ανάλογη με τον αριθμό των εμβρύων
που εμφυτεύονται.  Τα τρίδυμα έχουν 60%
μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν από ό,τι
τα δίδυμα (σχετικος κινδυνος (odds
ratio=OR) θνητότητας τριδύμων/δίδυμα =
1.6 (95% confidence interval=CI) 1.5 - 1.8)
[10].  Αν και τα δίδυμα έχουν πολύ καλή πρό-
γνωση μακροπρόθεσμα, ξεκινάνε τη ζωή τους
με υψηλό κίνδυνο λόγω προωρότητας.  Γι αυ-
τό από τον Μάρτιο του 2004 η Human
Fertilisation and Embryology Authority
(HFEA) πρότεινε να εμφυτεύονται μονό δύο
έμβρυα σε κάθε κύκλο, ακριβώς για να μειω-
θούν οι πολύδυμες κυήσεις.

Αποβολές
Η απώλεια της κύησης στο πρώτο τρίμηνο εί-
ναι πιο συχνή σε κυήσεις με εξωσωματική.
Τα αίτια δεν είναι απόλυτα κατανοητά, αλλά
θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν συνυπάρ-
χουσες αιτίες, όπως παθολόγια σάλπιγγων,
ανωμαλίες μήτρας, θρομβοφιλία η ενδομη-
τρίωση. Καθώς αυξάνεται η ηλικία των
εγκύων αυξάνεται και ο κίνδυνος χρωματο-
σωμικών ανωμαλιών, άρα και αποβολής. Οι
Klipstein et al. σε δείγμα 2705 κύκλων IVF με
γυναίκες άνω των 40 ετών, βρήκαν ποσοστό
αποβολής 32.6% (23.9 - 66.7%)11.  Οι La Sala
et al.12 ανέφεραν ποσοστό αποβολής υψηλό-
τερο σε μονήρεις IVF/ICSI κυήσεις (OR 5.0;
95% CI 2.2-11.9) συγκριτικά με δίδυμες IVF
(OR 3.0; 95% CI 1.9 - 11.9).  Η εξήγηση ήταν
οτι υψηλότερα ποσοστά εμφύτευσης (από
όπου προκύπτει και η δίδυμη κύηση) υποδη-
λούν καλύτερη λειτουργία της μήτρας. Οι
Papanikolaou et al.13 έδειξαν ότι οι αποβολές
ήταν σημαντικά συχνότερες σε εμφύτευση εμ-
βρύου 3ης ημέρας (26.8%) σε σύγκριση με
εμφύτευση μιάς βλαστοκύστης (17.2%).  Κα-
κή επιλογή εμβρύου και έλλειψη συγχρονι-
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σμού ενδομητρίου - εμβρύου μπορεί να εξη-
γούν αυτή τη παρατήρηση.
Η προεμφυτευτική διάγνωση/ανίχνευση
(PGD/PGS) είναι κάτι σχετικά νέο στην εξω-
σωματική.  Σε μια μεγάλη προοπτική μελέτη
οι Munne et al.14 βρήκαν ότι στην ομάδα που
έκανε προεμφυτευτική διάγνωση, το ποσοστό
αποβολών ήταν χαμηλότερο από ό,τι στην
ομάδα που δεν έκανε.

Εξωμήτριος Κύηση 
Η συχνότητα εξωμήτριων κυήσεων στην
Αγγλία είναι 1.1% και έχει μείνει σταθερή τα
τελευταία 15 χρόνια15.  Η συχνότητα εξωμή-
τριων κυήσεων σε εγκύους με εξωσωματική
σχετίζεται με τυχόν παθολογία των σαλπιγ-
γών,  δηλαδή ενδομητρίωσης η άλλων παρα-
γόντων.  Γυναίκες με παθολογία σαλπιγγών,
ενδομητρίωση και ιστορικό εξωμήτριων κυή-
σεων, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για εξωμή-
τριο κύηση.  Οι Clayton et al.16 ανέφεραν συ-
χνότητα εξωμήτριου κυήσεως 2.1% σε ένα
πληθυσμό 94118 κυήσεων με εξωσωματική.

Υπερδιέγερση ωοθηκών
Το σύνδρομο υπερδιεγέρσεως ωοθηκών
(ovarian hyperstimulation syndrome - OHSS)
ειναι ιατρογενής επιπλοκή της εξωσωματικής
με δυνητικώς, κίνδυνο για τη ζωή της γυναί-
κας.  Έχει περίπλοκη παθολογία με βλάβη σε

πολλά όργανα, στην πιο βαρειά μορφή της.
Οι Abramov et al.17 έδειξαν το 1998 υψηλότε-
ρη συχνότητα πολύδυμης κύησης, αποβολών
(29.8%), προωρότητας (44%), χαμηλού βά-
ρους νεογνών (62.1%), υπέρτασης της κυήσε-
ως (13.2%), σακχαρώδους διαβήτου της κυή-
σεως (5.9%), αποκόλλησης πλακούντος
(4.4%) και καισαρικής τομής (44.1%) σε κυή-
σεις που είχαν επιπλακεί με OHSS. Όμως,
τελευταία, φάνηκε ότι η έκβαση κυήσεων με
OHSS δεν διέφερε τελικά απο κυήσεις με
IVF χωρίς επιπλοκή με OHSS18.  Τα τελευ-
ταία χρόνια η Metformin χρησιμοποιείται ευ-
ρέως σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών
ωοθηκών (PCO). Η χορήγηση Metformin μα-
ζί με τα φάρμακα της εξωσωματικής δεν αυ-
ξάνει τα ποσοστά εγκυμοσύνης η γέννησης
ζώντος νεογνού, ελαττώνει όμως τον κίνδυνο
OHSS κατά 79% (OR 0.21; 95% CI 0.11 -
0.41)19.    

Δεύτερο και Τρίτο Τρίμηνο
Διάφορες επιπλοκές είναι πιθανές κατά το δεύ-
τερο και τρίτο τρίμηνο4, 20, 21, 22, 23, 24. Πινακας 1. 

Προδρομικός πλακούς
Προδρομικός θεωρείται ένας πλακούντας
όταν έχει εμφυτευθεί εν όλω η εν μέρει στο
χαμηλότερο ήμισυ της μήτρας.  Επιπλέκει
1:200 κυήσεις.  Αυτό σημαίνει πιθανότητα
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Πίνακας 1: Σύγκριση (odds ratio) εκβασης κυησεων με εξωσωματική και κυήσεων με φυσιολογική σύλληψη 
Προδρομικός πλακούς Shevell et al. 200521 6 φορές μεγαλύτερος 6.0 (3.4-10.7)

Kallen et al. 200520 4 φορές μεγαλύτερος 3.65 (3.2-4.2)
Romunstad et al. 200623 6 φορές μεγαλύτερος 5.6 (4.4-7.0)

Υπέρταση κυήσεως Shevell et al. 200521 1.6 φορές μεγαλύτερος 1.6 (1.0-2.5)
Allen & Wilson 200622 2 φορές μεγαλύτερος
Jackson et al. 200424 2 φορές μεγαλύτερος
Maman et al. 19984 2.1 φορές μεγαλύτερος

Διαβήτης κυήσεως Allen & Wilson 200622 2 φορές μεγαλύτερος
Shevell et al. 200521 0.5 φορές μεγαλύτερος 0.5 (0.2-1.0)

Αποκόλληση πλακούντος Shevell et al. 200521 2.4 φορές μεγαλύτερος 2.4 (1.0-5.2)
Τοκετός με ΚΤ Shevell et al. 200521 2 φορές μεγαλύτερος 2.3 (1.8-2.9)

Allen & Wilson 200622 2 φορές μεγαλύτερος
Kallen et al. 200520 1.5 φορές μεγαλύτερος 1.4 (1.3-1.4)

Πρόκληση τοκετού Allen & Wilson 200622 2 φορές μεγαλύτερος
Kallen et al. 200520 1.5 φορές μεγαλύτερος 1.37 (1.3-1.5)
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θανάτου της μητέρας 0.03% σε ανεπτυγμένες
χώρες25.  Η αιτία θανάτου της εγκύου είναι η
αιμορραγία.  Η αιτία της νεογνικής θνητότη-
τας ειναι η προωρότητα.  Οι Verlaenen et
al.26 σε δείγμα 140 γυναικών με ισάριθμες
μάρτυρες, έδειξαν τετραπλασιασμό των προ-
δρομικών πλακούντων σε κυήσεις με IVF.
Με τα αποτελέσματα αυτά, αργότερα συμφώ-
νησαν κι άλλοι20,21, 22.
Οι Romundstad et al.23 έδειξαν οτι όταν η
ίδια γυναίκα συλλαμβάνει άλλοτε με εξωσω-
ματική και άλλοτε αυτομάτως, υπάρχει τρι-
πλάσιος κίνδυνος για προδρομικό πλακούντα
όταν η σύλληψη γίνεται με εξωσωματική.  Οι
συγγραφείς θεώρησαν ότι τα αυξημένα ποσο-
στά προδρομικού πλακούντα οφείλονται αφ'
ενός, στο ότι τα έμβρυα εμφυτεύονται στο χα-
μηλότερο ήμισυ της μήτρας και αφ' ετέρου,
στο ότι οι συσπάσεις του μυομητρίου, που εκ-
πορεύονται από τον πυθμένα της μήτρας στην
αρχή της εκκριτικής φάσης, ωθούν το ωάριο
προς τον τράχηλο.

Υπέρταση κυήσεως 
και αποκόλληση πλακούντος
Η συχνότητα προεκλαμψίας και εκλαμψίας
στην Αγγλία είναι 5/1000 και 5/10000 γεννή-
σεις αντίστοιχα27.  Ως προεκλαμψία ορίζεται
υπέρταση της κυήσεως σε συνδυασμό με
πρωτεϊνουρία (>0.3g ανα 24ωρο), με η χωρίς
οίδημα και, πολυοργανική δυσλειτουργία28.
Ο συσχετισμός IVF και προεκλαμψίας είχε
παρατηρηθεί ήδη από τους Tan et al. το
199229 και ακολούθησαν οι Maman et al.4 το
1998 και Jackson et al.24 το 2004.  Οι Shevell
et al.21 ανέφεραν αύξηση προεκλαμψίας κατά
2.7 φορές σε κυήσεις με IVF. Οι Allen &
Wilson22 ανέφεραν διπλασιασμό υπέρτασης
της κύησης και αποκόλλησης πλακούντα σε
κυήσεις με IVF σε σύγκριση με φυσιολογικές
συλλήψεις. Υπάρχει η υπόθεση οτι μπόρει να
υπάρχει μια εγγενής διάφορα στο χρόνο
έναρξης σχηματισμού του χορίου, ενώ το έμ-
βρυο είναι στον δοκιμαστικό σωλήνα (in
vitro), γέγονος που οδηγεί σε ανώμαλη πλα-
κουντοποίηση και από πλευράς θέσεως και
από πλευράς λειτουργίας. Πάντως, δεν υπάρ-
χουν ακόμη αποδείξεις που να υποστηρίζουν

ότι τα διάφορα πρωτόκολλα εξωσωματικής
προκαλλούν αυτές τις επιπλοκές. Ο αριθμός
των τέκνων και η ηλικία της μητέρας είναι σί-
γουρα πρόσθετοι λόγοι που ίσως αύξανουν
αυτούς τους κινδύνους.  Μήτερες με IVF η
IVF/ICSI δίδυμα είναι πιό πιθανό να παρου-
σιάσουν υπέρταση από ό,τι έγκυοι με IVF η
IVF/ICSI μονήρεις κυήσεις22. Γυναίκες με ωά-
ρια δότριας έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα για
διαβήτη και υπέρταση κυήσεως, γεγονός που
ίσως τελικά σχετίζεται με την αυξημένη ηλικία
που οι γυναίκες αυτές κατά κανόνα έχουν.
Οι Woldring et al.30 συσχέτισαν πρόσφατα
ελαττωμένες εφεδρείες ωοθηκών με προε-
κλαμψία. Δηλαδή έδειξαν οτι η μειωμένη
ανταπόκριση των ωοθηκών σε διέγερση με
FSH κατά τη διάρκεια ενός κύκλου εξωσω-
ματικής, συσχετίζεται με αυξημένη πιθανότη-
τα προεκλαμψίας σε επόμενο κύκλο.

Διαβήτης κυήσεως
Οι Allen & Wilson22 ανέφεραν διπλάσια συ-
χνότητα διαβήτη κυήσεως σε γονιμοποιήσεις
με εξωσωματική.

Μέθοδος τοκετού
Αρκετοί συγγραφείς31-35 τεκμηριώνουν κάτι
που είναι σε όλους γνωστό.  Οτι δηλαδή, υπάρ-
χει αύξηση των ΚΤ στις κυήσεις απο εξωσωμα-
τική.  Οι Shevell et al.21 βρήκαν διπλασιασμό
του ποσοστού των ΚΤ στην ομάδα γυναικών με
εξωσωματική.  Οι Allen και Wilson22 έμεσα
συμφωνούν, αφού βρήκαν διπλασιασμό των
προκλήσεων τοκετού στις IVF/ICSI κυήσεις,
είτε είναι μονήρεις είτε δίδυμες. Η αύξηση των
ΚΤ μάλλον οφείλεται σε ανησυχία των εγκύων
η σε επιλογή των ιατρών, παρά σε φυσιολογικά
η παθολογικά αίτια.

Stress 
Εγκυοι με μονήρεις η δίδυμες IVF/ICSI κυή-
σεις έχουν 2 έως 7 φορές αυξημένη πιθανότητα
να ζητήσουν αναρρωτική άδεια.  Το stress που
βιώνουν οι πρωτοτόκες με IVF είναι ίδιο με
αυτό που βιώνουν οι πρωτοτόκες με αυτόματη
σύλληψη.  Αντίθετα, το stress που βιώνουν οι
έγκυες με δίδυμη IVF είναι μεγαλύτερο από
αυτό που βιώνουν οι έγκυοι με μονήρη IVF36. 
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Περιγεννητικοί και νεογνικοί κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι περιγεννητικού και νεογνικού
θανάτου αναφέρονται αυξημένοι σε νεογνά
που προέρχονται από κυήσεις με εξωσωματι-
κή (Πίνακας 2)6,21,24,34,37.  Αυτή η παρατήρηση
αποδίδεται κυρίως στο αυξημένο ποσοστό
πολυδύμων κυήσεων. 30-35% των νεογνών
που προέρχονται από εξωσωματική είναι δί-
δυμα, τρίδυμα και άνω.  Γι αυτό στην Αγγλία
σε γυναίκες ηλικίας μικρότερης των 40, επι-
τρέπεται να εμφυτεύονται μόνο μέχρι δύο έμ-
βρυα38.   

Προωρότης 
Η προωρότητα είναι βασικό αίτιο γιά τη νεο-
γνική θνητότητα και θνησιμότητα και αυξάνε-
ται τελευταία.  Οι πρόωροι τοκετοί αποτε-
λούν το 10% των γεννήσεων και ευθύνονται
γιά το 75% των νεογνικών θανάτων.  Επίσης,
η πλειοψηφία των εισαγωγών σε μονάδες
εντατικής θεραπείας νεογνών αποτελείται
από πρόωρα21,24,29,34,39-43.

Ελλειποβαρή Νεογνά
Σύμφωνα με πρόσφατες αναδρομικές μελέ-
τες (meta-analyses)24,34 o κίνδυνος γιά νεογνά
χαμηλού βάρους (<2500g), όπως και πολύ
χαμηλού βάρους (<1500g) φαίνεται ότι είναι

αυξημένος στις μονήρεις IVF-κυήσεις σε σχέ-
ση με αντίστοιχες με φυσιολογική σύλληψη.
Οι περισσότερες περιπτώσεις χαμηλού νεο-
γνικού βάρους είναι αποτέλεσμα προωρότη-
τας.  Είναι πάντως ενδιαφέρον ότι το χαμηλό
νεογνικό βάρος σε IVF-δίδυμα είναι το ίδιο
συχνό με κυήσεις διδύμων με φυσιολογική
γονιμοποίηση.21,24,34.

Συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης
Έχουν γίνει πολλές μελέτες γιά τον κίνδυνο
συγγενών ανωμαλιών διάπλασης σε κυήσεις
IVF η IVF/ICSI.  Ομως όλες μειονεκτούν στο
ότι έχουν μικρό δείγμα και ανομοιομορφία
ως προς το πώς ορίζονται οι διάφορες ανω-
μαλίες.  Οι Hansen et al.37 έδειξαν διπλασια-
σμό των σοβαρών συγγενών ανωμαλειών και
στις μονήρεις αλλά και στις δίδυμες IVF-ICSI
κυήσεις.  Αντίθετα, άλλες μελέτες δεν έδει-
ξαν καμμία αύξηση στις συγγενείς ανωμαλεί-
ες διάπλασης44.

Χρωμοσωμικές ανωμαλείες
Απο παλιά έχουν εκφρασθεί ανησυχίες για
πιθανή αύξηση των χρωματοσωμικών ανωμα-
λιών σε IVF/IVF-ICSI κυήσεις. Το κατά πό-
σον ευθύνεται η διαδικασία της εξωσωματι-
κής γονιμοποίησης η οι ανωμαλίες είναι κλη-
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Πίνακας 2: Σύγκριση (odds ratio) εκβασης κυησεων με εξωσωματική και κυήσεων με φυσιολογική σύλληψη 

Εκβαση Μονήρεις κυήσεις Δίδυμες κυήσεις   
Βάρος κατά τη γεννήση < 1500g

Helmershorst et al. 200434 3.00 (2.07-4.36) 0.89 (0.74-1.07)
Jackson et al. 200424 2.7 (2.3-3.1)

Ελλειποβαρή 
Helmershorst et al. 200434 1.40 (1.15-1.71) 0.93 (0.73-1.18)
Jackson et al. 200424 1.60 (1.25-2.04)
Jackson et al. 200424 0.57 (0.1-2.2)

Εισαγωγή στην εντατική νεογνών
Helmershorst et al. 200434 1.27 (1.16-1.40) 1.26 (1.16-1.36)
Jackson et al. 200424 1.6

Συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης
Rimm et al. 20046 1.29 (1.01-1.67)
Hansen et al. 200237 1.29 (1.21-1.53)
Jackson et al. 200424 0.9 (0.4-2.0)
Helmershorst et al. 200434 1.27 (1.16-2.55)
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ρονομικές, δεν είναι ξεκάθαρο. Οι άνδρες με
αζωοσπερμία και ολιγοσπερμία έχουν ανώ-
μαλο καρυότυπο σε ποσοστό 13.7% και 4.6%
αντίστοιχα45.  Οι άνδρες με ολιγοσπερμία πα-
ρουσιάζουν αυτοσωματικές (autosomal) ανω-
μαλίες (συχνότερες οι Ρομπερτσόνιες και οι
Αμοιβαίες Μετατοπίσεις), συχνότερα από
ό,τι ο γενικός πληθυσμός.  Ο έλεγχος καρυο-
τύπου γιά μεταλλάξεις κυστικής ίνωσης
(CTFR = transmembrane regulator gene =
ρυθμιστικό γονίδιο διαμεμβρανικού υποδο-
χέα) καθώς και γιά ελλείματα του χρωματο-
σώματος Υ (Y chromosome deletions) σε άν-
δρες με αζοοσπερμία, ολιγοσπερμία
(<5,000,000/ml) και τερατοσπερμία, αποτε-
λεί πλέον κανόνα. 10-15% των ανδρών με
αζοοσπερμία και 5-10% τών ανδρών με ολι-
γοσπερμία έχουν μικροελλείματα του Υq (Yq
microdeletions)46.  Τα άρρενα νεογνά των αν-
δρών αυτών μπορεί να έχουν τις ίδιες μικρές
ελλείψεις όπως οι πατέρες τους47.  Ο κίνδυ-
νος γιά σύνδρομο Beckwith-Wiedemann στο
γενικό πληθυσμό είναι 1.3/100000 νεογνά48,49.
Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν 6-πλασια-
σμό του συνδρόμου αυτού σε κυήσεις με IVF.
Αυτές οι ασθένειες γενομικής αποτύπωσης
(imprinting disorders) είναι γνωστό ότι συ-
σχετίζονται με κυήσεις με εξωσωματική, αλ-
λά δεν υπάρχει σαφής εξήγηση γιά τον σχετι-
κό μηχανισμό.  

Περιγεννητική θνησιμότητα
Οι Oakley και Doyle50 θεωρούν ότι 2-5%
όλων των περιγεννητικών θανάτων θα μπο-
ρούσαν να αποφευχθούν αν τα νεογνά αυτά
είχαν γεννηθεί με μονήρεις κυήσεις. Η προω-
ρότητα και ο περιγεννητικός θάνατος είναι
οντότητες στενά συσχετιζόμενες. Στη Δανία
αναφέρεται αύξηση προωρότητας 22%, μετα-
ξύ 1995-2004, που οφείλεται στην εξωσωματι-
κή, τις πολύδυμες κυήσεις και την αυξανόμε-
νη τάση γιά προγραμματισμένους τοκετούς.
Γενικά, υπάρχει ανακολουθία μεταξύ των
διαφόρων μελετών σε ο,τι αφορά στην περι-
γεννητική θνησιμότητα. Χαρακτηριστικά, σε
μία μεγάλη μελέτη των Helmerhorst et al.34,
αναφέρεται ότι τα δίδυμα από εξωσωματική
έχουν ελαττωμένο κίνδυνο περιγεννητικού

θανάτου κατά 16% έως 42%34.  Αν και δεν
υπάρχει σαφής εξήγηση γιά το φαινόμενο αυ-
τό, ίσως το γεγονός ότι τα δίδυμα με εξωσω-
ματική παρακολουθούνται καλύτερα από ο,τι
στο γενικό πληθυσμό, το εξηγεί εν μέρει.
Άλλη εξήγηση μπορεί να είναι ότι η συχνότη-
τα μονοχοριακών διδύμων είναι μόνο 5-7%
στις κυήσεις με εξωσωματική εν αντιθέσει με
30% στον γενικό πληθυσμό24,34,40,51,53.

Συμπεράσματα
Οι περισσότερες μελέτες συγκλίνουν στο συ-
μπέρασμα οτι οι κίνδυνοι για τη μητέρα και το
έμβρυο είναι μεγαλύτεροι στις κυήσεις με εξω-
σωματική γονιμοποίηση. Οι μηχανισμοί που
αυξάνουν τον κίνδυνο ακόμη δεν είναι γνωστοί
με ακρίβεια.  Ολα τα ζευγάρια που ξεκινούν
εξωσωματική θα πρέπει να πληροφορούνται
για τους αυξημένους κινδύνους πριν ξεκινήσει
η διαδικασία.  Η παρακολούθηση τέτοιων κυή-
σεων θα πρέπει να είναι εντατική.  Τα περισ-
σότερα προβλήματα οφείλονται στις πολύδυ-
μες κυήσεις και στην προωρότητα.   

The effect of assisted reproduction on the
outcome of pregnancy

G. Haritatos

Obstetrics-Gynecologist

Correspondence: George Haritatos, 5 Neofytou Douka Str.

Athens, Greece - 10674
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Summary
Aim:  To review the literature in order to as-
sess the impact of assisted reproduction in the
outcome of pregnancy and the risk of compli-
cations during pregnancy.
Conclusion: in assisted reproduction pregnan-
cies the risk of placenta praevia increases 6-
fold and that of gestational diabetes and hy-
pertension, placental abruption, Caesarian
Section and induction of labor doubles.

Χαριτάτος Γ.Η επίδραση της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Έκβαση της Κυήσεως

78

XARITATOS  25/7/2008  10:56 πμ  Σελίδα78



Moreover, in singleton assisted reproduction
pregnancies, the risk of very small babies
(<1500g) trebles, risk of growth retarded ba-
bies and admission to a special care baby unit
increases by 50% and the risk of congenital
anomalies increases by 25%.  

Key words: assisted fertilization, in-vitro fertilization, multi-

ple gestation, pregnancy complications 
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