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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
To σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών αποτελεί μία ιατρογενή επιπλοκή της ελεγχόμενης ωοθηκικής
διέγερσης σε γυναίκες που υποβάλλονται σε κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η πλευριτική συλλογή
παρατηρείται σε περίπου 10% των περιπτώσεων της σοβαρής μορφής συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών
και σχετίζεται συνήθως με κλινικό ασκίτη. Η πλευριτική συλλογή ως μεμονωμένο εύρημα χωρίς παρουσία
ασκίτη στα πλαίσια του συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών έχει αναφερθεί σε ένα μικρό αριθμό
περιπτώσεων. Στο άρθρο μας περιγράφουμε μία περίπτωση κατά την οποία η δύσπνοια και ο μηπαραγωγικός βήχας απόρροια της πλευριτικής συλλογής ήταν η προεξάρχουσα συμπτωματολογία σε ένα
πρώιμης έναρξης σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών. Η ασθενής ανάρρωσε πλήρως χωρίς περαιτέρω
επιπλοκές. Η σωστή διάγνωση και η άμεση αντιμετώπιση του συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών που
εκδηλώνεται με μεμονωμένη πλευριτική συλλογή είναι καθοριστικής σημασίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
To σύνδρομο υπερδιέγερσης των
ωοθηκών (ΣΥΩ) αποτελεί μία ιατρογενή
επιπλοκή
της
ελεγχόμενης
ωοθηκικής
διέγερσης σε γυναίκες που υποβάλλονται σε
θεραπείες υπογονιμότητας [1]. Το ΣΥΩ
ταξινομείται με βάση την βαρύτητα σε ήπιο,
μέτριο, σοβαρό, κρίσιμο με το σοβαρό ΣΥΩ να
εμφανίζεται με συχνότητα 0,1-3% των κύκλων
εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) [1-2].
Δυνητικά μπορεί να αποτελέσει μία
κατάσταση απειλητική για τη ζωή της
γυναίκας καθώς μπορεί να οδηγήσει σε

σύνδρομο οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας
(ARDS), νεφρική ανεπάρκεια, ηπατική βλάβη,
διαταραχές
πηκτικότητας
και
θρομβοεμβολικά επεισόδια [3]. Ο εκλυτικός
παράγοντας του ΣΥΩ θεωρείται η ανθρώπινη
χοριακή γοναδοτροφίνη (hCG), η οποία
χορηγείται είτε εξωγενώς κατά την τελική
ωρίμανση των ωοθυλακίων, είτε παράγεται
ενδογενώς
από
την
τροφοβλάστη,
προκαλώντας την εμφάνιση του πρώιμη και
όψιμης έναρξης ΣΥΩ αντίστοιχα [4]. Ο
παθοφυσιολογικός μηχανισμός-κλειδί του
ΣΥΩ είναι η αύξηση της αγγειακής
διαπερατότητας
[1,5],
οδηγώντας
σε
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αιμοσυμπύκνωση, ιστική ισχαιμία και ασκίτη.
Ο ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας
(VEGF) θεωρείται πλέον ο κύριος μεσολαβητής
της παθοφυσιολογίας του ΣΥΩ, αν και
φαίνεται να παίζουν ρόλο και άλλες ουσίες
[2,6,7].
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η
παρουσίαση
περιστατικού
ετερόπλευρης
πλευριτικής συλλογής ως ασυνήθης κλινική
εκδήλωση του ΣΥΩ και συγκεκριμένα η
διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση που
ακολουθήθηκε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Γυναίκα 30 ετών, άτοκος με ατομικό
ιστορικό
θυρεοειδίτιδας
Hashimoto,
υποβλήθηκε
σε ελεγχόμενη ωοθηκική
διέγερση
σε
κέντρο
εξωσωματικής
γονιμοποίησης λόγω ανδρικού παράγοντα
υπογονιμότητας. Η ωοθηκική διέγερση
ξεκίνησε
με
τη
χορήγηση
150IU
θυλακιοτροπίνης άλφας (Gonal-f, Merck
Serono Europe Ltd, London, United Kingdom)
για 4 ημέρες. Από την 5η ημέρα της
ελεγχόμενης ωοθηκικής διέγερσης χορηγήθηκε
σετρορελίξη (Cetrotide, Merck Serono Europe
Ltd, London, United Kingdom) 0.25mg
ημερησίως. Κατά την 10η ημέρα της
χορηγήθηκε χοριογοναδοτροπίνη άλφα σε
δόση 250mcg (Ovitrelle, Merck Serono Europe
Ltd, London, United Kingdom). Διενεργήθηκε
διακολπική ωοληψία 17 ωοθυλακίων και
ακολούθησε κατάψυξη λόγω αυξημένου
κινδύνου για ΣΥΩ.

Η ασθενής προσήλθε στη κλινική μας
μία ημέρα μετά την ωοληψία, λόγω έναρξης
δύσπνοιας, μη παραγωγικού βήχα και
αισθήματος τάσης στην κάτω κοιλία. Κατά την
κλινική εξέταση, το αναπνευστικό ψιθύρισμα
ήταν μειωμένο αμφοτερόπλευρα και ιδίως στη
δεξιά πλευρά. Τα ζωτικά σημεία κατά την
προσέλευση ήταν: καρδιακός ρυθμός 86
παλμοί/λεπτό, φυσιολογική θερμοκρασία
σώματος (36,6 °C), αναπνευστική συχνότητα
15/λεπτό και κορεσμός του οξυγόνου στο αίμα
95%.
Αποφασίστηκε
εισαγωγή
στο
νοσοκομείο και στην απλή ακτινογραφία
θώρακα
αναδείχθηκε
αμφοτερόπλευρη
πλευριτική συλλογή, μεγαλύτερη στο δεξί
ημιθωράκιο συγκριτικά με αριστερά. Τα
ευρήματα από το υπερηχογράφημα κοιλίας
ήταν αύξηση του μεγέθους των ωοθηκών
(δεξιά ωοθήκη 10,2 x 9,1 cm και αριστερή
ωοθήκη 8,2 x 9,2 cm) και μικρή ποσότητα
ασκιτικού υγρού.
Από τον εργαστηριακό έλεγχο δεν
υπήρχαν ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα. Η
γενική εξέταση αίματος της ασθενούς δεν
παρουσίασε σημεία αιματοσυμπύκνωσης. Ο
αιματοκρίτης ήταν 41% και τα λευκά
αιμοσφαίρια ήταν 13700/μL, με τον
αιματοκρίτη πριν την έναρξη του κύκλου της
ωοθηκικής διέγερσης να είναι 37,9%. Ο
πηκτικός έλεγχος, η ηπατική βιοχημεία, η
νεφρική λειτουργία και οι ηλεκτρολύτες ήταν
φυσιολογικοί. Τα επίπεδα αλβουμίνης ήταν
ελαφρώς μειωμένα (3,26 g/dL).
Τα αέρια αρτηριακού αίματος ήταν
ικανοποιητικά (pO2: 73 mm Hg, pCO2:
31mmHg, HCO3-: 22,6 mmol/L) και το
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ηλεκτροκαρδιογράφημα
εμφάνιζε
φλεβοκομβικό ρυθμό. Το υπερηχογράφημα
καρδίας
ανέδειξε
μικρή
ποσότητα
περικαρδιακού υγρού. Τέλος, διενεργήθηκε
αξονική
αγγειογραφία
πνευμονικών
αρτηριών προς αποκλεισμό πνευμονικής
εμβολής.
Τις επόμενες ημέρες συνεργαστήκαμε
στενά με την ομάδα των πνευμονολόγων. Στο
σύνολο, η ασθενής υποβλήθηκε σε 2
θωρακοκεντήσεις
και
συγκεκριμένα
παρακεντήθηκαν
600
mL
διαυγούς
κιτρινωπού πλευριτικού υγρού στην εισαγωγή
700 mL 96 ώρες αργότερα λόγω της
εμμένουσας δεξιάς πλευριτικής συλλογής
(Εικόνα 1). Η διεπιστημονική μας ομάδα με
τους πνευμονολόγους κατέληξαν στην
απόφαση να ακολουθηθεί συντηρητική
αντιμετώπιση για τη πλευριτική συλλογή στο
αριστερό ημιθωράκιο. Τα κυτταρολογικά
αποτελέσματα και οι καλλιέργειες ήταν
αρνητικές και στα δύο δείγματα πλευριτικού
υγρού. Η αντιμετώπιση της ασθενούς
περιλάμβανε χορήγηση καβεργολίνης 0,5mg
δύο φορές ημερησίως (Dostinex, Pfizer Hellas,
Athens, Greece) και τινζαπαρίνης 4500 IU
καθημερινά (Innohep, LEO Pharmaceutical
Hellas,
Athens,
Greece)
και
χρήση
αντιεμβολικών καλτσών ριζομηρίου. Κατά τη
νοσηλεία της, πραγματοποιήθηκε δύο φορές
έγχυση ενέσιμου διαλύματος ανθρώπινης
λευκωματίνης 50 mL (CSL BEHRING, Athens,
Greece).

Εικόνα 1. Απλή ακτινογραφία θώρακα στην οποία
αναδεικνύεται πλευριτική συλλογή δεξιά.

Την πρώτη ημέρα νοσηλείας, το
ισοζύγιο υγρών ήταν μη-ικανοποιητικό
(προσλαμβανόμενα 1650ml, αποβαλλόμενα
525 ml), αλλά βελτιώθηκε τις ημέρες που
ακολούθησαν. Η ασθενής εξήλθε κλινικά
βελτιωμένη μετά από 5 ημέρες νοσηλείας,
χωρίς σημαντική μεταβολή στην κοιλιακή
περίμετρο και με απώλεια βάρους 1,7 Kg. Η
ασθενής παρακολουθήθηκε στενά σε εξωτερική
βάση στα τακτικά ιατρεία της γυναικολογικής
κλινικής και ανάρρωσε πλήρως χωρίς
περαιτέρω επιπλοκές.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η πλευριτική συλλογή παρατηρείται σε
περίπου 10% των περιπτώσεων της σοβαρής
μορφής ΣΥΩ και σχετίζεται συνήθως με
κλινικό ασκίτη [8]. Η πλευριτική συλλογή ως
μεμονωμένο εύρημα χωρίς παρουσία ασκίτη
στα πλαίσια του ΣΥΩ δεν είναι επαρκώς
περιεγραμμένη στους πίνακες ταξινόμησης
του συνδρόμου [1-2, 9]. Τα λεμφαγγεία του
διαφράγματος αποτελούν μια δίοδο για την
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μετακίνηση του ασκιτικού υγρού στο δεξί
ημιθωράκιο [10]. Η πλευριτική συλλογή ως το
κύριο και μεμονωμένο εύρημα του ΣΥΩ
αποτελεί μία σπάνια κλινική εκδήλωση και ο
παθοφυσιολογικός μηχανισμός γύρω από
αυτό παραμένει άγνωστος.
Ορισμένοι
ερευνητές προτείνουν ότι υπάρχει μειωμένη
λεμφική αποχέτευση δεξιά συγκριτικά με
αριστερά [10]. Παράλληλα, ο συνδυασμός
αυξημένης
ενδοκοιλιακής
πίεσης
και
αρνητικής ενδοθωρακικής πίεσης έχει ως
αποτέλεσμα τη μετακίνηση ασκιτικού υγρού
μέσω των ανατομικών ελλειμμάτων του
διαφράγματος.
Τα
ελλείμματα
αυτά
εντοπίζονται συνήθως στη δεξιά πλευρά του
διαφράγματος [11, 12].
Οι συνήθεις κλινικές εκδηλώσεις του
ήπιου
ΣΥΩ
περιλαμβάνουν
παροδικό
άλγος/τάση στο υπογάστριο, ναυτία, εμέτους,
διάρροια και αύξηση της περιμέτρου της
κοιλίας. Στη συνέχεια τα συμπτώματα μπορεί
να εξελιχθούν σε ασκίτη, υπερπηκτικότητα
λόγω
αιμοσυμπύκνωσης,
υδροθώρακα,
δύσπνοια, διαταραχές πηκτικότητας, νεφρική
δυσλειτουργία. Τα χαρακτηριστικά των
γυναικών οι οποίες βρίσκονται σε μεγαλύτερο
κίνδυνο εμφάνισης ΣΥΩ περιλαμβάνουν τη
μικρή ηλικία, το χαμηλό BMI, την ταχεία
αύξηση της οιστραδιόλης στον ορό και τα
υψηλά επίπεδα οιστραδιόλης κατά την
ωοθηκική διέγερση [2]. Αξίζει να αναφέρουμε
ότι,
σε
μία
πρόσφατη
δημοσίευση
περιγράφηκε περίπτωση αιμοθώρακα σε
ασθενή με ιστορικό COVID-19 λοίμωξης τρεις
μήνες πριν υποβληθεί σε ελεγχόμενη ωοθηκική
διέγερση και διακολπική ωοληψία στα
πλαίσια θεραπείας υπογονιμότητας [13].

Στη διεθνή βιβλιογραφία, η πλευριτική
συλλογή ως μεμονωμένο εύρημα σε
περιπτώσεις σοβαρού ΣΥΩ έχει περιγραφεί σε
μικρό αριθμό δημοσιεύσεων [14-34]. Μία
πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας σχετικά με τη μεμονωμένη
πλευριτική συλλογή ως την προεξάρχουσα
κλινική εκδήλωση του σοβαρού ΣΥΩ έδειξε ότι
η δύσπνοια ήταν το κύριο σύμπτωμα, η
συλλογή εντοπίζονταν συνήθως δεξιά (80%)
και το πλευριτικό υγρό ήταν εξιδρωματικό στο
66,7% των περιπτώσεων. Επίσης, όλες οι
ασθενείς που συμπεριελήφθησαν στην
ανασκόπηση
είχαν
λάβει
χοριακή
γοναδοτροφίνη για την επίτευξη της τελικής
ωρίμανσης των ωοθυλακίων και 29,1% εξ’
αυτών είχαν ιστορικό διάγνωσης συνδρόμου
πολυκυστικών ωοθηκών [12]. Στη δική μας
περίπτωση, η ασθενής εμφάνισε πρώιμης
έναρξης ΣΥΩ με τη δύσπνοια, το βήχα και το
αίσθημα τάσης στην κάτω κοιλία να είναι τα
μόνα συμπτώματα κατά την προσέλευση. Δεν
αναγνωρίστηκαν ανατομικά ελλείμματα του
διαφράγματος. Μολαταύτα, η πλευριτική
συλλογή ήταν στο δεξί ημιθωράκιο.
Συμπερασματικά,
η
ετερόπλευρη
πλευριτική συλλογή χωρίς παρουσία ασκίτη
θα πρέπει να περιλαμβάνει στη διαφορική της
διάγνωση το ΣΥΩ, όταν εμφανίζεται σε
ασθενείς με ιστορικό ωοθηκικής διέγερσης στα
πλαίσια κάποιας μεθόδου υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής. Στις περιπτώσεις αυτές, το
OHSS απαιτεί άμεση και σωστή αντιμετώπιση
καθώς η εσφαλμένη διάγνωση και οι μηστοχευμένες
θεραπευτικές
προσεγγίσεις
μπορεί
να
αυξήσουν
σημαντικά
τη
νοσηρότητα.
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CASE REPORT

Early onset ovarian hyperstimulation syndrome with isolated
pleural effusion: report of a case
K. Zacharis, S. Kravvaritis, E. Chrysafopoulou, T. Charitos, A. Fouka
Department of Obstetrics and Gynecology, General Hospital of Lamia, Lamia, Greece

ABSTRACT
Ovarian hyperstimulation syndrome is an iatrogenic complication of controlled ovarian stimulation in
women undergoing in vitro fertilization cycles. Pleural effusion is reported in approximately 10% of severe
ovarian hyperstimulation syndrome cases and is usually associated with marked ascites. The isolated finding
of pleural effusions without ascites as a predominant clinical manifestation of severe ovarian
hyperstimulation syndrome is described in a small number of case reports. We herein report a case where
dyspnea and nonproductive cough secondary to unilateral pleural effusion were the only presenting
symptoms, due to early onset ovarian hyperstimulation syndrome. The patient completely recovered. The
correct diagnosis of ovarian hyperstimulation syndrome and immediate treatment of patients undergoing
controlled ovarian stimulation for assisted reproductive treatment, presenting with isolated pleural effusion
without ascites is of major importance.
Keywords: pleural effusion, ovarian hyperstimulation syndrome, in vitro fertilization
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