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Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπι-

στημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης

Ο ρόλος της Doppler 
μελέτης της μέσης

εγκεφαλικής αρτηρίας 
στη διάγνωση, παρακο-
λούθηση και θεραπεία 

της εμβρυικής αναιμίας

Περίληψη
Για πολλά χρόνια η διάγνωση και η κλινική διαχείριση των κυή-
σεων με αναιμία άνοσης και μη-άνοσης αιτιολογίας στηρίζονταν
σε επεμβατικές εξετάσεις, την αμνιοπαρακέντηση και την ομ-
φαλιδοπαρακέντηση. Η μέτρηση της μέγιστης συστολικής τα-
χύτητας της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (middle cerebral
artery, MCA) ως μη επεμβατική μέθοδος διάγνωσης της εμβρυι-
κής αναιμίας αποτελεί μία σημαντική κατάκτηση της Εμβρυο-
μητρικής Ιατρικής την τελευταία εικοσαετία. Αν και η χρήση
της παραπάνω μεθόδου μελετήθηκε πρώτα σε περιστατικά εμ-
βρυικής αναιμίας οφειλόμενα σε Rh ευαισθητοποίηση, φαίνεται
να έχει εφαρμογή και στη διαχείριση της εμβρυικής αναιμίας
μη άνοσης αιτιολογίας, όπως σε περιπτώσεις εμβρυομητρικής
αιμορραγίας ή λοίμωξης από παρβοϊό Β19. Ο υπολογισμός της
μέγιστης συστολικής ταχύτητας της MCA αποτελεί διαγνωστι-
κό κριτήριο εμβρυικής αναιμίας και καθορισμού της ανάγκης
μετάγγισης στο έμβρυο. Ειδικότερα η τιμή του 1.5 ΜοΜ
(multiples of the median) θεωρείται ως όριο για την αναγνώριση
των περιπτώσεων μέτριου και σοβαρού βαθμού αναιμίας με 12%
ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Τα τελευταία χρόνια
μελετάται η χρησιμότητα της μέτρησης της μέγιστης ταχύτη-
τας της MCA σε έμβρυα με αναιμία που έχουν ήδη μεταγγιστεί
για τον προσδιορισμό του ενδεικνυόμενου χρόνου για επόμενη
μετάγγιση. Η προσέγγιση αυτή φαίνεται να είναι αξιόπιστη αλ-
λά απαιτούνται περαιτέρω προοπτικές πολυκεντρικές μελέτες
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για να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και η αποτελε-
σματικότητα της μεθόδου. 

Λέξεις - κλειδιά: εμβρυική αναιμία, Doppler ταχυμετρία, μέ-
ση εγκεφαλική αρτηρία, ερυθροκυτταρική ισοανοσοποίηση,
σύνδρομο μετάγγισης από δίδυμο σε δίδυμο, παρβοϊος Β19,

εμβρυομητρική αιμορραγία, ενδομήτρια μετάγγιση 

Εισαγωγή
Η εμβρυική αναιμία ορίζεται ως η πτώση του
αιματοκρίτη <30% ή ο προσδιορισμός των
επιπέδων αιμοσφαιρίνης <6mg/dl (σοβαρού
βαθμού αναιμία) ή μεταξύ 6 and 9.7 mg/dl
(μετρίου βαθμού αναιμία). Ακριβέστερα
όμως η εμβρυική αναιμία ορίζεται όταν η τι-
μή του αιματοκρίτη είναι μικρότερη κατά δύο
τυπικές αποκλίσεις (2SD) από τη αντίστοιχη
φυσιολογική για μία δεδομένη ηλικία
κύησης1. Η αναιμία του εμβρύου μπορεί να
εξελιχθεί αργά σε διάστημα εβδομάδων/μη-
νών ή με ταχύτερο ρυθμό οφειλόμενη σε ένα
πλήθος ετερόκλητων αιτιών που γενικά δια-
κρίνονται σε άνοσης και μη άνοσης αρχής
όπως συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Η εμβρυι-
κή αναιμία κατηγοριοποιείται επίσης ως
ήπια, μέτρια και σοβαρή, με συγκέντρωση αι-
μοσφαιρίνης 0.84-0.65, 0.65-0.55 και <0.55
φορές τη μέση τιμή για μια δεδομένη ηλικία
κύησης αντίστοιχα2. Είναι σημαντική η κατη-
γοριοποίηση της αναιμίας συγκριτικά με τη
μέση τιμή για κάθε ηλικία κύησης και όχι με
απόλυτες τιμές καθώς στα φυσιολογικά έμ-
βρυα, η μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης
αυξάνει γραμμικά κατά τη διάρκεια της κύη-
σης από 11 g/dl τη 18η εβδομάδα σε 14.5 g/dl
τη 40η εβδομάδα3. 
Τόσο στις περιπτώσεις προοδευτικής όσο και
σε αυτές οξείας αναιμίας, το έμβρυο προσπα-
θεί να αναπτύξει αντισταθμιστικούς μηχανι-
σμούς όπως ο αυξημένος όγκος παροχής αί-
ματος, η μεταβολή της παροχής αίματος στα
περιφερικά όργανα, η παραγωγή αγγειοσυ-
σπαστκών ουσιών όπως η βαζοπρεσσίνη και
η επινεφρίνη και τέλος οι αλλαγές στη ροή
του αίματος, αποσκοπώντας στην εξασφάλι-
ση της βιωσιμότητας των περισσότερο σημα-
ντικών οργάνων στα οποία περιλαμβάνεται

και ο εγκέφαλος4,5. Ένα όψιμο μη ειδικό
υπερηχογραφικό εύρημα αναιμίας είναι ο εμ-
βρυικός ύδρωπας που χαρακτηρίζεται από
περικαρδιακή, πλευριτική ή ασκιτική συλλο-
γή ή/και γενικευμένο υποδόριο οίδημα και
εμφανίζεται όταν η συγκέντρωση της Hb εί-
ναι 7 g/dl χαμηλότερη από τη φυσιολογική μέ-
ση τιμή ή ακριβέστερα όταν η συγκέντρωση
της Hb είναι μικρότερη από 0.55 φορές τη μέ-
ση τιμή για την αντίστοιχη ηλικία κύησης3.  
Για πολλά χρόνια, η διάγνωση και η κλινική
διαχείριση των κυήσεων με αναιμία στηρίζο-
νταν σε δύο επεμβατικές εξετάσεις, την
αμνιοπαρακέντηση με σκοπό να μετρηθεί η
χολερυθρίνη του αμνιακού υγρού και την ομ-
φαλιδοπαρακέντηση με σκοπό την άμεση μέ-
τρηση της εμβρυικής Hb. Οι διαγνωστικές
αυτές εξετάσεις λόγω της φύσης τους συνο-
δευόταν από κινδύνους όπως αιμορραγία,
ρήξη των εμβρυικών υμένων, ενεργοποίηση
μηχανισμών πρόωρου τοκετού, και τέλος πε-
ραιτέρω ευαισθητοποίηση της μητέρας λόγω
της διαπλακουντιακής προσπέλασης (π.χ. σε
Rhesus ασυμβατότητα). Είναι δε αξιοσημείω-
το ότι με την χρήση της αμνιοπαρακέντησης
και της μέτρηση της χολερυθρίνης για την
επιλογή των περιπτώσεων που θα υποβάλλο-
νταν περαιτέρω σε ομφαλιδοπαρακέντηση
και ενδεχομένως σε μετάγγιση αίματος, μέχρι
και στο 70% των περιπτώσεων δεν επιβεβαι-
ωνόταν αναιμία ή αυτή ήταν ήπιας μορφής6. 
Τα μειονεκτήματα αυτά των χρησιμοποιούμε-
νων διαγνωστικών προσεγγίσεων έδωσαν το
έναυσμα στους ερευνητές να αναζητήσουν μη
επεμβατικές μεθόδους διάγνωσης της εμβρυι-
κής αναιμίας. Μελέτες σε ζωικά μοντέλα
οδήγησαν στην παρατήρηση ότι σε περιπτώ-
σεις αναιμίας η ταχύτητα ροής του αίματος
στα αγγεία ήταν αυξημένη ως συνέπεια του
αυξημένου καρδιακού κατά λεπτού όγκου αί-
ματος και της μειωμένης γλοιότητας του αί-
ματος με στόχο να διατηρηθεί η οξυγόνωση
των ιστών και η μεταβολική ισορροπία7,8.
Υπερηχογραφικές μετρήσεις σε αναιμικά έμ-
βρυα επιβεβαίωσαν το παραπάνω εύρημα.
Με τη διάδοση της χρήσης της Doppler υπε-
ρηχογραφίας, άρχισαν οι μελέτες μέτρησης
της ταχύτητας ροής σε μια σειρά από εμβρυι-
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κά αγγεία όπως η κατιούσα αορτή, η ομφαλι-
κή φλέβα, η σπληνική αρτηρία και η κοινή
καρωτίδα με στόχο να διερευνηθεί η αξία
των μετρήσεων αυτών στη διάγνωση της
αναιμίας του εμβρύου9-12. Οι Vyas και συν.
(1990) πρώτοι αναφέρθηκαν στη πιθανή ση-
μασία των Doppler μετρήσεων στη μέση
εγκεφαλική αρτηρία (middle cerebral artery,
MCA) για την ανίχνευση της εμβρυικής αναι-
μίας. Βασιζόμενοι στη μέτρηση της μέσης τι-
μής της ταχύτητας ροής της αρτηρίας ανίχνευ-
σαν το 50% των περιπτώσεων αναιμίας της
μελέτης τους13. Έκτοτε, πλήθος μελετών έχει
δημοσιευτεί με αντικείμενο την εφαρμογή των
Doppler μετρήσεων της MCA στην πρόβλεψη
ή διάγνωση της εμβρυικής αναιμίας, άνοσης
και μη αιτιολογίας, καθώς και στη θεραπευτι-
κά αντιμετώπιση αυτής όπως θα παρουσια-
στεί αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

Τεχνική

Όπως ισχύει σε όλο τον προγεννητικό υπερη-
χογραφικό έλεγχο, η εφαρμογή της σωστής
τεχνικής στις μετρήσεις της ταχύτητας της
MCA και η πραγματοποίηση της εξέτασης
από εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό είναι
αναγκαία συνθήκη για την αξιοπιστία της
χρήση της στην καθημερινή κλινική πράξη.
Καταρχήν, για να μετρηθεί σωστά η μέγιστη
ταχύτητα της MCA πρέπει το εμβρυικό κρα-
νίο να βρίσκεται σε εγκάρσια τομή που ενδεί-
κνυται για τη μέτρηση της αμφιβρεγματικής
διαμέτρου (ΒPD) και με τη χρήση
color/power Doppler οι μέσες εγκεφαλικές
αρτηρίες θα απεικονιστούν πάνω από το πρό-
σθιο πτερύγιο του σφηνοειδούς οστού, κοντά
στη βάση του κρανίου. Μία γωνία σχεδόν 0ο

μοιρών πρέπει να υπάρχει μεταξύ του ηχοβο-
λέα και της ροής του αγγείου και αυτό μπορεί
να επιτευχθεί μετακινώντας την κεφαλή των
υπερήχων στην κοιλιά της μητέρας14. Αν και
συνήθως μετράται η MCA που βρίσκεται πιο
κοντά στο πρόσθιο τοίχωμα της μήτρας, έχει
παρατηρηθεί ότι και η μέτρηση της ετερό-
πλευρης αρτηρίας έχει την ίδια διαγνωστική
αξία15. Η θύρα της συχνότητας Doppler που
εφαρμόζεται πρέπει να έχει άνοιγμα 2mm
και να εφαρμόζεται πάνω στο αγγείο όπως
αυτό εκβάλλει από την έσω καρωτίδα αφού
οι πιο περιφερικές μετρήσεις οδηγούν σε
λανθασμένα χαμηλές τιμές (Εικόνες 1,2). Ση-
μαντικό είναι επίσης οι μετρήσεις ειδικά το
τρίτο τρίμηνο να μην πραγματοποιούνται σε
φάσεις ενεργητικής συμπεριφοράς του εμ-
βρύου όπως αυτή εκφράζεται με αυξημένες
κινήσεις, υψηλή μεταβλητότητα και επιταχύν-
σεις του καρδιακού ρυθμού. Σε μία πρόσφα-
τη μελέτη στην οποία προκαλούνταν επιτα-
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Πίνακας 1: τα κυριότερα αίτια εμβρυικής αναιμίας άνοσης και μη αιτιολογίας.

Κυριότερα αίτια εμβρυικής αναιμίας
Ανοσολογικά Μη ανοσολογικά
anti-D αντισώματα Παρβοιός Β-19
anti-K αντισώματα (Kell) Σύνδρομο μετάγγισης από δίδυμο σε δίδυμο  (ΤΤΤS) 
anti-Fya αντισώματα (Duffy) Εμβρυομητρική αιμορραγία

Θαλασσαιμίες (α- β-)
Χοριοαγγείωμα

Εικόνα 1: απεικόνιση της μέσης εγκεφαλικής αρ-
τηρίας με έγχρωμη Doppler. Το βέλος υποδεικνύει
το σωστό σημείο όπου πρέπει να γίνει η μέτρηση
της ταχύτητας της ροής του αγγείου (από Moise
2008, αναφ. 33).
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χύνσεις του καρδιακού ρυθμού μέσω ακου-
στικών δονήσεων σε έμβρυα κύησης μεγαλύ-
τερης των 27 εβδομάδων παρατηρήθηκε μη
αναμενόμενη μείωση της ταχύτητας της
MCA16,17. Είναι απαραίτητο να γίνονται τρεις
μετρήσεις και να λαμβάνεται υπόψιν ως τελι-
κή η μεγαλύτερη τιμή. Επιπλέον, θα πρέπει η
βασική γραμμή της κυματομορφής στην οθό-
νη να προσεγγίζει το μηδέν και να αποφεύγε-
ται η χρήση του αυτόματου τρόπου ιχνηθέτη-
σης της κυματομορφής της MCA που μπορεί
να υποεκτιμήσει τη μέγιστη ταχύτητα. Η κυ-
ματομορφή που προκύπτει τόσο σε φυσιολο-
γικές όσο και σε παθολογικές καταστάσεις
απεικονίζεται στις Εικόνες 2-4. Οι μετρήσεις
της MCA μπορούν να ξεκινούν από τη 16η-
18η εβδομάδα κύησης και να επαναλαμβάνο-
νται ανά 1-2 εβδομάδες. Αρχικά είχε προτα-
θεί οι τιμές της ταχύτητας της MCA να σχη-
ματίζουν μία καμπύλη όπως η καμπύλη Liley,
δηλαδή μια γραφική παράσταση διακρινόμε-
νη σε 3 ζώνες - 1,2 και 3- όπου ανάλογα με το
αποτέλεσμα της φασματομετρικής ανάλυσης
του αμνιακού υγρού στα 450nm σε συνάρτη-
ση με την ηλικία κύησης η κύηση χαρακτηρί-
ζεται ως μικρού κινδύνου, μέτριου-σοβαρού
κινδύνου ή αναμενόμενης ενδομήτριας απώ-
λειας σε 7 ημέρες. Τελικά πιο πρακτικό φά-
νηκε να είναι η μετατροπή των τιμών σε πολ-
λαπλάσια του μέσου όρου (multiples of
median, MOM). Οι υπολογισμοί αυτοί είναι
διαθέσιμοι στο site www.perinatology.com18.
Η γραφική παράσταση στην οποία αναφέρο-
νται οι τιμές της ταχύτητας της MCA με τις
εβδομάδες κύησης αποτυπώνεται στην εικό-
να 5. Μετά τη 35η εβδομάδα κύησης, τα ψευ-
δώς θετικά αποτελέσματα για ύπαρξη αναι-
μίας αυξάνουν αλλά και στην περίπτωση φυ-
σιολογικών τιμών οι μετρήσεις μπορούν να
συνεχιστούν σε εβδομαδιαία βάση μέχρι τον
τοκετό19,20. 

Διάγνωση Εμβρυικής Αναιμίας 

Η MCA είναι κλάδος της έσω καρωτίδας και
αποτελεί τμήμα του κύκλου του Willis. Η
MCA έχει ορισμένες χαρακτηριστικές ιδιότη-
τες όπως ότι - ως εγκεφαλικό αγγείο - αντα-

ποκρίνεται γρήγορα στην υποξαιμία καθώς
και το ότι γίνεται εύκολα ορατή (σε σχεδόν
μηδενική γωνία με την κεφαλή του υπέρηχου)
με αποτέλεσμα να  ελαχιστοποιούνται οι δια-
κυμάνσεις στις μετρήσεις μεταξύ διαφορετι-
κών υπερηχογραφιστών - γεγονός που τη κα-
θιστά ιδανική για τη διάγνωση κρίσιμων κα-
ταστάσεων όπως η αναιμία21.  Η πιο πιθανή
εξήγηση της αύξησης της μέγιστης συστολι-
κής ταχύτητας της MCA στην αναιμία είναι
ότι η συνεπαγόμενη μείωση της γλοιότητας
του αίματος προκαλεί την αύξηση της φλεβι-
κής επιστροφής και του προφορτίου με απώ-
τερο αποτέλεσμα την αύξηση  του καρδιακού
κατά λεπτού όγκου αίματος που εξωθείται
στην κυκλοφορία22.
Πρώτοι οι Mari και συν. (1995) χρησιμοποίη-
σαν ως κριτήριο την αύξηση της μέγιστης συ-
στολικής ταχύτητας της MCA για να προβλέ-
ψουν την εμβρυική αναιμία μέτριου-σοβαρού
βαθμού σε μία σειρά 16 ασθενών με ερυθρο-
κυτταρική ισοανοσοποίηση και πιστοποίησαν
την αντιστρόφως ανάλογη σχέση της με τον
εμβρυικό αιματοκρίτη21. Αργότερα, με βάση
τις μετρήσεις σε 111 έμβρυα από κυήσεις με
την ίδια παθολογία, ορίστηκε το κατώφλι του
1.5 ΜοΜ για την αναγνώριση της αναιμίας
μέτριου-σοβαρού βαθμού σε όλη τη διάρκεια
της κύησης, με ευαισθησία 100% και 12%
ψευδώς θετικά αποτελέσματα23. Η χρήση αυ-
τού του ορίου μπορεί να αφήνει εκτός κάποι-
ες περιπτώσεις ήπιας αναιμίας για τις οποίες
προτείνεται το όριο του 1.29 ΜοΜ αλλά κάτι
τέτοιο δεν είναι κλινικά σημαντικό με δεδο-
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Εικόνα 2: φυσιολογική κυματομορφή της μέσης
εγκεφαλικής αρτηρίας (από van Dongen et al,
2005, αναφ. 40)
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μένο ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτεί-
ται ιατρική παρέμβαση23. Στην πρώτη πολυ-
κεντρική προοπτική μελέτη που έγινε
(Zimmerman και συν, 2002), η μέγιστη συ-
στολική ταχύτητα της MCA αποδείχθηκε
ακριβής όσον αφορά στην εντόπιση μέτριου-
σοβαρού βαθμού αναιμίας στο 98% των εμ-
βρύων όπου έγιναν επαναλαμβανόμενες με-
τρήσεις σε μεσοδιαστήματα 7-14 ημερών από
τη 25η μέχρι τη 35η εβδομάδα κύησης19. Η ευ-
αισθησία της μεθόδου στη συγκεκριμένη με-
λέτη ήταν 88% και υποστηρίχθηκε από τους
συγγραφείς ότι θα μπορούσε να φτάσει το
100% αν το χρονικό διάστημα μεταξύ των
εξετάσεων ήταν αυστηρά μία εβδομάδα19.
Ενδιαφέρον είναι επίσης να επισημανθεί ότι
μετά τη 35η εβδομάδα αυξάνονταν πολύ τα
ψευδώς θετικά αποτελέσματα μειώνοντας τη
διαγνωστική αξία της εξέτασης19.  
Η μελέτη των Mari και συν (2000), οδήγησε
στη σταδιακή εγκατάλειψη των διαδοχικών
αμνιοπαρακεντήσεων για τη μέτρησης της
οπτικής πυκνότητας του αμνιακού υγρού στα
450 nm (ΔΟD450)  με φασματοφωτομετρία,
αφού σύμφωνα με τα στοιχεία το 70% των
επεμβατικών διαδικασιών μπορούν να απο-
φευχθούν με τη χρήση των Doppler μετρήσε-
ων της MCA23. Επίσης, η τεχνική αυτή έχει το
πλεονέκτημα ότι μειώνει πιθανές επιπλοκές
που μπορεί να προκύψουν από τις επεμβατι-

κές μεθόδους,  όπως η πρόωρη ρήξη των υμέ-
νων και η αυξημένη μητρική ευαισθητοποίη-
ση λόγω διαπλακουντιακής προσπέλασης
στην αμνιοπαρακέντηση που θα προκαλέσει
εμβρυομητρική αιμορραγία Τα αποτελέσμα-
τα αυτά προέρχονται κυρίως από μελέτες σε
τριτοβάθμια κέντρα με εξειδίκευση και
εμπειρία στην αντιμετώπιση τέτοιων περι-
πτώσεων - αλλά παραμένει αναγκαία η μελέ-
τη αντίστοιχων στοιχείων από λιγότερο εξει-
δικευμένα κέντρα. Σε μία πιο πρόσφατη προ-
οπτική μελέτη όπου συμμετείχαν 165 έμβρυα
από κυήσεις με ευαισθητοποίηση σε κάποιο
ερυθροκυτταρικό αντιγόνο (D, E, c, Fya), πα-
ρατηρήθηκε ότι η ακρίβεια της μέγιστης τα-
χύτητας της MCA (περίπου 85%) υπερείχε
των μετρήσεων ΔΟD450 (ακρίβεια 76%)
χρησιμοποιώντας τόσο τη καμπύλη Queenan
(81%) όσο και την καμπύλη Liley (76%) στην
ανίχνευση της σοβαρής αναιμίας24. Τα ευρή-
ματα αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με δύο
προγενέστερες προοπτικές μελέτες με τη δια-
φορά ότι στην προαναφερθείσα μελέτη συμ-
μετείχαν περισσότερες έγκυες και αποτυπώ-
θηκε πιο ξεκάθαρα η υπεροχή της μίας μεθό-
δου έναντι της άλλης24-26. Επιπλέον, στην ίδια
έρευνα τονίζεται ότι το 50% των επεμβατι-
κών διαδικασιών σε αυτή τη σειρά ασθενών
θα είχε αποφευχθεί αν στηρίζονταν μόνο στις
Doppler μετρήσεις. Τέλος, μία διαφορετική
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Εικόνα 3: η κυματομορφή της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (PSV-MCA: 1.50 ΜοΜ) σε έμβρυο με αναι-
μία λόγω λοίμωξης από παρβοϊό Β19 που έχει εκδηλώσει εμβρυικό ύδρωπα (από Imbar et al, Prenat
Diagn 2006;26:45-51)
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οπτική στην εφαρμογή των Doppler μετρήσε-
ων της MCA στην ανίχνευση περιστατικών
σοβαρής αναιμίας προτείνει η αναδρομική
μελέτη των Detti και συν (2002) στην οποία η
εκτίμηση 11 εμβρύων με σοβαρή αναιμία έγι-
νε με βάση όχι μια μέτρηση της μέγιστης συ-
στολικής ταχύτητας της αρτηρίας αλλά την
κλίση της γραμμής που σχημάτιζαν οι τιμές
της ταχύτητα της MCA από συνεχόμενες με-
τρήσεις σε σχέση με την ηλικία κύησης27. Με
βάση τα αποτελέσματά τους, οι συγγραφείς
υποστηρίζουν ότι μία τιμή της ταχύτητας της
MCA κάτω από 1.5 ΜοΜ σε έμβρυα που εί-
ναι σε κίνδυνο να εμφανίσουν αναιμία, δεν
πρέπει να καθησυχάζει τον επιβλέποντα για-
τρό αλλά πρέπει να εκτιμάται η κλίση της
γραμμικής σχέσης τριών εβδομαδιαίων με-
τρήσεων ακόμα και αν αυτές είναι φυσιολο-
γικές και αναλόγως να καθορίζεται το μεσο-
διάστημα των επόμενων μετρήσεων27.  

Μέση εγκεφαλική αρτηρία & εμβρυϊκή αναι-
μία άνοσης αιτιολογίας 

• RH Ισοανοσοποίηση 
Παρά την εισαγωγή της Rhesus (Rh) σφαιρί-
νης τη δεκαετία του 1960 στην κλινική πράξη
για την πρόληψη εμφάνισης αιμολυτικής νό-

σου στο Rh θετικό έμβρυο/νεογνό, η Rh ευαι-
σθητοποίηση παραμένει ένα σημαντικό πρό-
βλημα αφού συνεχίζει να επιπλέκει ένα ση-
μαντικό αριθμό κυήσεων. Χαρακτηριστικά,
σε μία απογραφή των γεννήσεων του 2001
στις ΗΠΑ (Centers for Diseases Control and
Prevention) φαίνεται ότι η ευαισθητοποίηση
σε κάποιο ερυθροκυτταρικό αντιγόνο (από
την ομάδα Rh ή από άλλη κατηγορία όπως
Kell, Duffy, κ.α.) αποτελεί την πιο κοινή αιτία
εμβρυικής αναιμίας και συγκεκριμένα η  Rh
ισοανοσοποίηση επηρεάζει τις 6.7/1000 κυή-
σεις με γέννηση ζωντανού εμβρύου28. Οι κυή-
σεις που επιπλέκονται από Rh ευαισθητοποί-
ηση, χαρακτηρίζονται από το πέρασμα δια-
πλακουντιακά μητρικών αιμολυτικών αντισω-
μάτων στην εμβρυική κυκλοφορία με αποτέ-
λεσμα την εμφάνιση αναιμίας που ωθεί το έμ-
βρυο να αναπτύξει αντισταθμιστικούς αιμο-
δυναμικούς μηχανισμούς3. Η αναιμία αν επι-
μείνει μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση
ύδρωπα από τη 17η  εβδομάδα κύησης αλλά
αν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα το
ποσοστό επιβίωσης προσεγγίζει το 90%29. 
Από το 1961 η αμνιοπαρακέντηση και ο
προσδιορισμός της οπτικής πυκνότητας του
αμνιακού υγρού στα 450 nm (ΔΟD450) ώστε
να προσδιοριστούν τα επίπεδα χολερυθρίνης
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Εικόνα 4: η κυματομορφή της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (PSV-MCA: 84.2 cm/s >95η εκατοστιαία θέ-
ση για την ηλικία κύησης) σε κύηση 24 εβδομάδων όπου το έμβρυο είχε εμφανίσει σοβαρή αναιμία λόγω
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στο αμνιακό υγρό, αποτελούσαν έναν έμμεσο
τρόπο διάγνωσης της εμβρυικής αναιμίας σε
κυήσεις με Rh ευαισθητοποίηση αλλά παρου-
σίαζαν ορισμένα μειονεκτήματα όπως η έλ-
λειψη ακρίβειας πριν τη 27η εβδομάδα κύη-
σης και η αδυναμία εκτίμησης της σοβαρότη-
τας της αναιμίας30,31. Ο μόνος τρόπος για να
τεθεί μία ακριβής διάγνωση ήταν η μέτρηση
της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης του εμ-
βρύου μετά από ομφαλιδοπαρακέντηση αλλά
αυτή η επεμβατική διαδικασία εμπεριείχε
κινδύνους όπως η λοίμωξη, η αιμορραγία, η
παροδική βραδυκαρδία ακόμα και απώλεια
του κυήματος σε ποσοστό 1.4%32.
Βασιζόμενοι σε μετρήσεις σε μία σειρά 30
κυήσεων με ευαισθητοποίηση σε κάποιο
αντιγόνο των ερυθρών που στην πλειοψηφία
τους ανήκαν στην ομάδα Rh, οι Delle Chiaie
και συν. (2001) διαπίστωσαν ότι η χρήση του
κριτηρίου της μέγιστης ταχύτητας της MCA
>1.29 ΜοΜ είχε 73.1% ευαισθησία και
81.5% ειδικότητα στην αρχική διάγνωση
οποιουδήποτε βαθμού αναιμίας αλλά και ένα
υψηλό ποσοστό ψευδώς αρνητικών αποτελε-
σμάτων (26.9%) και υποστήριξαν την ορθότη-
τα της μεθόδου αυτής πριν και μετά την πρώ-
τη πιθανά αναγκαία μετάγγιση32. Επίσης

στην ίδια μελέτη παρατηρήθηκε μία στατιστι-
κά σημαντική αντίστροφη σχέση μεταξύ εμ-
βρυικής αιμοσφαιρίνης και μέγιστης ταχύτη-
τας της MCA πριν και μετά την ενδομήτρια
μετάγγιση (intrauterine transfusion, IUT).
Στην περίπτωση διαχείρισης της πρώτης κύη-
σης με Rh ευαισθητοποίηση όπου μέσω του
τίτλου των μητρικών αντισωμάτων, του προσ-
διορισμού του Rh του πατέρα και ίσως και
του εμβρύου (μετά από αμνιοπαρακένηση)
αποδεικνύεται ότι το έμβρυο είναι Rh-θετικό,
οι διαδοχικές Doppler μετρήσεις της MCA
πρέπει να γίνονται μετά τη 24η εβδομάδα
κύησης ανά 1-2 εβδομάδες33. Αν σε οποιαδή-
ποτε μέτρηση μεταξύ 24ης-35ης εβδομάδας η
μέγιστη ταχύτητα της MCA είναι πάνω από
1.5 ΜοΜ, υπάρχει ένδειξη για ομφαλιδοπα-
ρακέντηση και μετάγγιση αν κριθεί απαραί-
τητο ενώ στην αντίθετη περίπτωση απλώς συ-
νεχίζονται οι μετρήσεις και προγραμματίζε-
ται ο τοκετός όταν συμπληρωθεί η 38η εβδο-
μάδα33. Αν μία τιμή πάνω από 1.5 ΜοΜ κατα-
γραφεί μετά τη 35η εβδομάδα κύησης προτεί-
νεται αμνιοπαρακέντηση για τον προσδιορι-
σμό του ΔΟD450 και της ωριμότητας των
πνευμόνων και οι κινήσεις που ακολουθούν
είναι: α) αν τα αποτελέσματα είναι καλά συ-
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Εικόνα 5: γραφική παράσταση των τιμών της ταχύτητας της MCA σε αντιστοιχία με την ηλικία κύησης
(από Moise 2008, αναφ. 33).
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νεχίζεται η κύηση μέχρι τη 38η εβδομάδα για
να επιτραπεί η αναπνευστική ωρίμανση, β)
αν υπάρχει αναπνευστική ωριμότητα αλλά η
ΔΟD450 είναι στα ανώτατα φυσιολογικά
όρια/όρια μετάγγισης συνίσταται η πρόκληση
τοκετού, γ) αν υπάρχει αναπνευστική ανωρι-
μότητα και η  ΔΟD450 είναι στα ανώτατα φυ-
σιολογικά όρια, χορηγούνται στεροειδή και
φαινοβαρβιτάλη στη μητέρα για μία εβδομά-
δα και δ) αν υπάρχει αναπνευστική ανωριμό-
τητα και η ΔΟD450 είναι στα φυσιολογικά
όρια, επαναλαμβάνεται η αμνιοπαρακέντηση
σε διάστημα 10 ημερών έως 2 εβδομάδων33. 
Ειδικότερα, εφόσον υπάρχει ιστορικό προη-
γούμενης κύησης επηρεασμένης από ερυθρο-
κυτταρική ισοανοσοποίηση οι Scheier και
συν. (2004) προτείνουν ο πρώτος υπερηχο-
γραφικός έλεγχος σε συνδυασμό με Doppler
μετρήσεις της MCA να πραγματοποιείται 10
εβδομάδες πριν την ηλικία κύησης του εμ-
βρυικού θανάτου, της πρώτης μετάγγισης ή
της γέννησης ενός αναιμικού εμβρύου στην
προηγούμενη εγκυμοσύνη αλλά όχι πριν τη
17η-18η εβδομάδα34. Το χρονικό αυτό όριο
τίθεται γιατί πριν από αυτές τις εβδομάδες το
δικτυοενδοθηλιακό σύστημα του εμβρύου εί-
ναι ανώριμο για να κατατέμνει τα ερυθρά
που φέρουν το αντιγόνο και να επέλθει η εμ-
φάνιση του ύδρωπα ή ο εμβρυικός θάνατος34.
Οι μετρήσεις πρέπει να επαναλαμβάνονται
ανά 1-2 εβδομάδες και ομφαλιδοπαρακέντη-
ση να γίνεται εφόσον παρατηρηθεί εμβρυι-
κός ασκίτης ή η μέγιστη συστολική ταχύτητα
της MCA είναι >1.5 SD από τη φυσιολογική
μέση τιμή για την αντίστοιχη εβδομάδα κύη-
σης με σκοπό να αποφεύγονται ή να καθυ-
στερούν οι επεμβατικές διαδικασίες στο 80%
αυτών των κυήσεων34. Επίσης επειδή αυτές οι
ιατρικές πράξεις ειδικά όταν πραγματοποι-
ούνται το δεύτερο τρίμηνο της κύησης σχετί-
ζονται με αυξημένη πιθανότητα απώλειας του
κυήματος, η αποφυγή τους (εφόσον είναι εφι-
κτή) είναι λογικό να συνεπάγεται μείωση του
κινδύνου εμβρυικού θανάτου14,35.

• KELL Ισοανοσοποίηση 
Η ανοσοποίηση με αντισώματα Κell συναντά-
ται στο 0.1-0.15% των κυήσεων συνολικά και

στο 10% των περιστατικών σοβαρής εμβρυι-
κής αναιμίας άνοσης αρχής και κλινικά μπο-
ρεί να εκφραστεί από τη 18η-20η εβδομάδα
της εγκυμοσύνης εξελισσόμενη σε πιο σοβα-
ρή μορφή τη 20η-25η εβδομάδα36. Σε αντίθε-
ση με τις κυήσεις με Rh ευαισθητοποίηση, η
παρακολούθηση του τίτλου των αντισωμάτων
στον ορό της μητέρας και η μέτρηση της
ΔΟD450 δεν αποτελούν αξιόπιστους δείκτες
για την πορεία αυτών των κυήσεων και την
εκτίμηση του βαθμού αναιμίας εφόσον αυτή
εκδηλωθεί37. Η μη αξιοπιστία μέτρησης του
ΔΟD450 οφείλεται εν μέρει στο ότι η  Kell
ισοανοσοποίηση έχει διαφορετικό μηχανισμό
από τη Rh ισοανοσοποίηση αφού τα αντισώ-
ματα Kell εκτός του να κατατέμνουν τα ευαι-
σθητοποιημένα ερυθροκύτταρα, καταστέλ-
λουν άμεσα την ερυθροποίηση στο έμβρυο38.
Μέχρι πρότινος, οι κυήσεις αυτές έχρηζαν
εντατικής υπερηχογραφικής παρακολούθη-
σης, εξέτασης του γονοτύπου του εμβρύου σε
περίπτωση που ο πατέρας ήταν ετεροζυγώτης
και εξέταση εκλογής θεωρούνταν η λήψη εμ-
βρυικού αίματος για την οποία όπως προανα-
φέρθηκε αν πραγματοποιηθεί από έμπειρο
ιατρό υπάρχει 1.4% πιθανότητα να οδηγήσει
στην απώλεια του κυήματος39. 
Σε μία προοπτική μελέτη όπου συμμετείχαν
27 έμβρυα από μητέρες με Kell ισοανοσοποί-
ηση έγινε φανερό ότι η ανίχνευση της σοβα-
ρής εμβρυικής αναιμίας με τη χρήση της μέ-
τρησης της μέγιστης ταχύτητας της MCA είχε
89% ευαισθησία και ειδικότητα, παρόμοια
δηλαδή με τα αντίστοιχα μεγέθη στη Rh ισοα-
νοσοποίηση24,40. Στο μοναδικό έμβρυο της με-
λέτης αυτής που γεννήθηκε με σοβαρή αναι-
μία παρότι ο υπερηχογραφικός έλεγχος και
οι Doppler μετρήσεις της MCA ήταν φυσιο-
λογικές τη 36η εβδομάδα, οι ευθύνες αποδό-
θηκαν στο ότι μεσολάβησαν 2 εβδομάδες μέ-
χρι τον τοκετό ή/και ότι η εξέταση Doppler
πραγματοποιήθηκε μετά τη 35η εβδομάδα
οπότε θεωρείται λιγότερο αξιόπιστη. Ενδια-
φέρον είναι ότι στην ίδια μελέτη η ευαισθη-
σία της μέτρησης της μέγιστης ταχύτητας
ροής στο ενδοηπατικό τμήμα της ομφαλικής
φλέβας ως μέσο πρόβλεψης της αναιμίας
βρέθηκε να είναι ισοδύναμη του προσδιορι-
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σμού της MCA-PSV - σε αντίθεση με τον
υπολογισμό της περιμέτρου του σπληνός και
του μήκους του ήπατος που δεν φάνηκε να
έχουν προβλεπτική αξία. Τα ευρήματα αυτά
είναι σύμφωνα και με άλλες μελέτες που κα-
ταδεικνύουν την υπεροχή των μετρήσεων
Doppler έναντι των μετρήσεων του μεγέθους
του ήπατος και του σπληνός στη πρόβλεψη
της εμβρυϊκής αναιμίας41,42. Επιπλέον, σε μία
παρόμοια ερευνητική εργασία οι Rimon και
συν. (2006), συνέκριναν την αποτελεσματικό-
τητα του καθιερωμένου πρωτοκόλλου παρα-
κολούθησης των κυήσεων με Kell ισοανοσο-
ποίηση (16 έμβρυα, εβδομαδιαίος υπερηχο-
γραφικός έλεγχος, μέτρηση αντι-Kell αντισω-
μάτων κάθε 4-6 εβδομάδες) με την εφαρμογή
των μετρήσεων της μέγιστης ταχύτητας της
MCA με ανώτατο όριο το 1.5 ΜοΜ (8 έμ-
βρυα, Doppler μετρήσεις ανά 4-7 ημέρες) και
λήψη εμβρυικού αίματος αν το όριο αυτό ξε-
περαστεί43. Η απόφαση για ομφαλιδοπαρα-
κέντηση στηριζόταν μόνο στις τιμές της ταχύ-
τητας της MCA ενώ στην προηγούμενη μελέ-
τη συνυπολογίζονταν υπερηχογραφικά ευρή-
ματα, το ιστορικό της μητέρας και ο τίτλος
αντισωμάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της μελέτης, οι συγγραφείς συστήνουν τη μη
επεμβατική αυτή μέθοδο ως χρήσιμο εργα-
λείο στον έλεγχο των Kell ευαισθητοποιημέ-
νων κυήσεων αν και ο αριθμός των συμμετε-
χουσών ήταν περιορισμένος. Προτείνουν επί-
σης ως μελλοντικά πεδία έρευνας τον έλεγχο
της  αξιοπιστίας της μεθόδου μετά από IUT
και τον ορισμό της διάρκειας του κατάλληλου
μεσοδιαστήματος των εξετάσεων κατά την
παρακολούθηση της εγκυμοσύνης. 

Μέση εγκεφαλική αρτηρία & εμβρυϊκή αναι-
μία μη άνοσης αιτιολογίας 

• Λοίμωξη από παρβοϊό Β19
H λοίμωξη από παρβοϊό Β19 επιπλέκει το
0.25%-6% των εγκύων και η πιθανότητα κά-
θετης μετάδοσης έχει υπολογιστεί ότι είναι
33% ανεξάρτητα από την ηλικία κύησης που
γίνεται η μετάδοση44. Η ενδομήτρια λοίμωξη
από παρβοϊό Β19 μπορεί να έχει σαν αποτέ-
λεσμα την εμφάνιση ύδρωπα είτε λόγω της

παροδικής καταστολής των προγονικών κυτ-
ταρικών σειρών των ερυθρών στο μυελό του
εμβρύου που καταλήγει σε αναιμία ή λόγω
της μυοκαρδίτιδας που αναπτύσσεται εξαι-
τίας της άμεσης βλάβης του καρδιακού μυός
από τον ιό45. Η διαπίστωση της αναιμίας πριν
την ανάπτυξη του ύδρωπα έχει φανεί ότι μπο-
ρεί να εκτιμηθεί μέσω των Doppler μετρήσε-
ων της MCA2,22,32 (Εικόνα 3).  Αρχικά, σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα από μελέτη όπου
συμμετείχαν 10 έμβρυα από κυήσεις στις
οποίες είχε διαπιστωθεί λοίμωξη από παρ-
βοϊό Β19, το όριο των 1.29 ΜοΜ που είχε
προταθεί φάνηκε να έχει 100% ευαισθησία
και ειδικότητα στο να εντοπίζει ακόμα και
περιστατικά ήπιας αναιμίας και αποδείχθηκε
χρήσιμο εργαλείο στη διαχείριση αυτών των
κυήσεων32. Επειδή όμως παρατηρείται υπο-
τροπή του ύδρωπα στο 30% των περιπτώσε-
ων, θεωρείται ότι για να παρθεί απόφαση για
IUT πρέπει η μέγιστη ταχύτητα της MCA να
ξεπερνά τα 1.5 ΜοΜ46. Σε μία μεταγενέστερη
μελέτη, οι Cosmi και συν. (2002) μελέτησαν
32 έμβρυα από μητέρες με θετικά IgM αντι-
σώματα για λοίμωξη από παρβοϊό Β19 και με
βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από
τον συνδυασμό της παρακολούθησης με
Doppler της MCA, των ομφαλιδοπαρακεντή-
σεων που έγιναν σε ορισμένα από αυτά τα
έμβρυα και της παρατήρησης άλλων σημείων
αναιμίας πριν και μετά τη γέννηση, κατέλη-
ξαν ότι η πρόβλεψη της αναιμίας με κριτήριο
η μέγιστη ταχύτητα της MCA να είναι >1.5
ΜοΜ είχε 94.1% ευαισθησία και θετική προ-
γνωστική αξία και 93.3% ειδικότητα και αρ-
νητική προγνωστική αξία2. Οι ίδιοι συγγρα-
φείς προτείνουν εβδομαδιαίες μετρήσεις της
MCA για 12 εβδομάδες μετά τη διαπίστωση
της λοίμωξης εφόσον η τιμή της ταχύτητας της
MCA είναι <1.5 ΜοΜ και πιο εντατική πα-
ρακολούθηση (2-3 φορές/εβδομάδα) αν η τι-
μή υπερβαίνει τα 1.5 ΜoM χωρίς σημεία
ύδρωπα2.       

• Εμβρυομητρική αιμορραγία
Η μαζική και οξεία εμβρυομητρική αιμορρα-
γία ορίζεται ως η απώλεια περισσότερου από
30 mL εμβρυικού αίματος και το πέρασμα
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του στην κυκλοφορία της μητέρας. Η κατά-
σταση αυτή αποτελεί μία σπάνια επιπλοκή
της κύησης με συχνότητα που ποικίλλει από
1/1000-1/3000 κυήσεις αλλά ταυτόχρονα σο-
βαρή αφού σχετίζεται με αυξημένη περιγεν-
νητική θνησιμότητα (33-50%) και νοσηρότη-
τα (βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήμα-
τος, αναιμία, αναπνευστική δυσχέρεια νεο-
γνού)47. Η αιμορραγία αυτή μπορεί να έχει
ιατρογενή αίτια (αμνιοπαρακέντηση, ομφαλι-
δοπαρακέντηση, λήψη χοριακών λαχνών) ή
να οφείλεται σε μαιευτικές επιπλοκές (έκτο-
πη κύηση, αποκόλληση πλακούντα) αλλά
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι
ιδιοπαθής47. Η χρήση των Doppler μετρήσε-
ων της MCA έχει μελετηθεί σε περιστατικά
οξείας εμβρυομητρικής αιμορραγίας είτε
αφού έχει εκδηλωθεί ύδρωπας είτε πριν τεθεί
η διάγνωση της αναιμίας στο έμβρυο αν και
συνήθως συνυπάρχουν άλλα μη ειδικά υπερη-
χογραφικά ευρήματα όπως οι μειωμένες κι-
νήσεις του εμβρύου και ο ημιτονοειδής καρ-
διακός ρυθμός που θέτουν την υποψία σε αυ-
τές τις περιπτώσεις48-50 (Εικόνα 4). Η προ-
σέγγιση αυτών των περιστατικών πρέπει να
είναι πολύ προσεκτική γιατί ο μαιευτήρας θα
κληθεί να πάρει σημαντικές αποφάσεις όπως
το να προχωρήσει σε πρόωρο τοκετό σε αί-
θουσα όπου υπάρχει δυνατότητα για άμεση
μετάγγιση του νεογνού αφού οι IUTς δεν
μπορούν να αποτελέσουν οριστική λύση λόγω
του ότι συχνά η αιμορραγία είναι συνεχής51.
Χαρακτηριστικά, σε μία πρόσφατη δημοσίευ-
ση δύο περιπτώσεων μαζικής εμβρυομητρι-
κής αιμορραγίας μετά τη 30η εβδομάδα κύη-
σης με κλινικά θετική σημειολογία (ελάττωση
εμβρυικών κινήσεων, ημιτονοειδής καρδια-
κός ρυθμός) και θετικό ακολούθως Betke-
Kleihauer τεστ, επιβεβαιώθηκε η σημασία
των Doppler μετρήσεων της MCA στην πρό-
βλεψη της αναιμίας και στον προγραμματι-
σμό των παρεμβάσεων που θα ακολουθήσουν
όπως η μετάγγιση ή ο τοκετός σε συνδυασμό
με τη μέτρηση της μέγιστης ταχύτητας ροής
της ομφαλικής φλέβας52.     

• Σύνδρομο μετάγγισης από δίδυμο σε δίδυμο 
Το σύνδρομο μετάγγισης από δίδυμο σε δίδυ-

μο (twin to twin transfusion syndrome, TTTS)
συναντάται στις μονοχοριονικές κυήσεις και
είναι το αποτέλεσμα της μη ισορροπημένης
ανταλλαγής αίματος μεταξύ των δύο εμβρύων
μέσω αναστομωτικών αγγείων του πλακού-
ντα που καταλήγει στη δημιουργία μίας σχέ-
σης όπου το έμβρυο-δότης είναι αναιμικό και
το έμβρυο-δέκτης πολυκυτταραιμικό - αν και
σπάνια μπορεί να συμβεί το αντίθετο53. Σε
μία πρόσφατη μελέτη η οποία είχε ως αντι-
κείμενο τη μέτρηση της μέγιστης συστολικής
ταχύτητας της MCA σε δίδυμες μονοχοριονι-
κές κυήσεις με ΤΤΤS προτού υποβληθούν σε
laser απολίνωση των αναστομωτικών αγγείων
του πλακούντα, παρατηρήθηκαν (με όριο το
1.5 ΜοΜ) αυξημένες τιμές στο 4.2% των εμ-
βρύων-δοτών και στο 3.2% των εμβρύων-δε-
κτών και η αναιμία παράλληλα επιβεβαιώθη-
κε από υπερηχογραφικά και εμβρυοσκοπικά
ευρήματα. Επίσης βρέθηκε ότι η αναπάντεχα
αυξημένη συστολική ταχύτητα της MCA στο
έμβρυο-δέκτη αποτελεί παράγοντα κινδύνου
για τον ενδομήτριο θάνατο του το πρώτο ει-
κοσιτετράωρο μετά την επέμβαση και ίσως
συνδέεται με άλλη υποκείμενη παθολογία αυ-
τού του εμβρύου54. Επίσης, στις μονοχοριονι-
κές δίδυμες κυήσεις που επιπλέκονται από
ΤΤΤS και αντιμετωπίζονται με laser απολίνω-
ση των αναστομωτικών αγγείων του πλακού-
ντα υπάρχει ο κίνδυνος στο 13% των περι-
στατικών να αναπτυχθεί μία αντίστροφη κα-
τάσταση όπου το έμβρυο-δέκτης να εμφανί-
σει αναιμία και να έχει μέγιστη συστολική τα-
χύτητα MCA >1.5 ΜοΜ σε αντίθεση με το
αρχικό έμβρυο-δότη που θα έχει ταχύτητα
<1.0 ΜοΜ55. Συνήθως η αντιστροφή αυτή
οφείλεται στη χαμηλή αιματική ροή μέσω
ενός μικρού επικοινωνούντος αγγείου και
διαπιστώνεται μερικές εβδομάδες μετά τη θε-
ραπεία. Για αυτό το λόγο συνιστάται η εβδο-
μαδιαία μέτρηση της ταχύτητας της MCA για
τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά τη θεραπεία
και η πιθανή ανάγκη μετάγγισης του αναιμι-
κού εμβρύου55.  Τέλος, αναφορικά με το σύν-
δρομο αυτό, είναι γνωστό ότι όταν ένα από
τα δύο έμβρυα μίας τέτοιας κύησης πεθάνει
ενδομήτρια είτε αυτόματα είτε μετά από μία
επεμβατική θεραπευτική διαδικασία (π.χ. εκ-
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κενωτική αμνιοπαρακέντηση ή laser απολί-
νωση), η αρτηριακή του πίεση ελαττώνεται
δραστικά με αποτέλεσμα να μεταφέρεται αί-
μα από το επιζών έμβρυο μέσω των αναστο-
μωτικών αγγείων που θα προκαλέσει στο
δεύτερο την εμφάνιση αναιμίας56. Με βάση
αυτή την παρατήρηση, σε μία άλλη ενδιαφέ-
ρουσα μελέτη υπολογίστηκε το κατά πόσο η
μέτρηση της ταχύτητας της MCA μπορεί να
έχει προβλεπτική αξία ως προς την εμφάνιση
αναιμίας σε έμβρυο μονοχοριονικής δίδυμης
κύησης επιπλεγμένης με TTTS το πρώτο ει-
κοσιτετράωρο μετά το θάνατο του έτερου εμ-
βρύου4. Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν
από τα 20 έμβρυα που μελετήθηκαμ η εφαρ-
μογή του Doppler της MCA με όριο το 1.5
ΜοΜ είχε 90% ειδικότητα και ευαισθησία
στην ανίχνευση της αναιμίας και 10% ψευ-
δώς αρνητικά αποτελέσματα. Σημειώνεται δε
ότι η ισχυρή συσχέτιση με την εμβρυική αιμο-
σφαιρίνη παρέμεινε και μετά την IUT, όπου
χρειάστηκε αυτή να γίνει. 

• Σπανιότερα αίτια αναιμίας
Άλλη μία αιτία αναιμίας όπου πιθανά έχει
ρόλο η μέτρησης της ταχύτητας της MCA εί-
ναι η α-θαλασσαιμία. Σε μία μελέτη τεσσά-
ρων περιστατικών με ομόζυγη α-θαλασσαι-
μία όπου κυριαρχούσε η αιμοσφαιρίνη
Bart's, η αύξηση της μέγιστης ταχύτητας της
MCA επροηγείτο της εμφάνισης του ύδρωπα
και σε δύο έμβρυα οι IUTs οδήγησαν στην
ομαλοποίηση της ταχύτητας της MCA57.
Συνεπώς, η προσέγγιση αυτή μπορεί να θεω-
ρηθεί χρήσιμη για την επιτυχή έκβαση μίας τέ-
τοιας κύησης με την παροχή βέβαια της ενημέ-
ρωσης στους γονείς ότι αυτά  τα παιδιά θα
πρέπει να υποβάλλονται σε συνεχείς μεταγγί-
σεις  στη διάρκεια της ζωής τους ή σε νεότερες
θεραπευτικές επιλογές με τη χρήση αρχέγο-
νων αιμοποιητικών κυττάρων από τον ομφάλιο
λώρο ή μυελού των οστών από δωρητή20.      
Η πρώιμη ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυ-
ξης που είναι αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας
του πλακούντα σχετίζεται με αυξημένα επί-
πεδα εμβρυικής ερυθροποιητίνης και πολυ-
κυτταραιμία αλλά προοδευτικά ο αντισταθμι-
στικός αυτός μηχανισμός παύει να λειτουργεί

για άγνωστο λόγο. Αξίζει να σημειωθεί  ότι
σε μία σειρά 73  IUGR εμβρύων το 29% εί-
χαν αναιμία58. Αναφορικά με τη μέτρηση της
ταχύτητας της MCA, έχει παρατηρηθεί ότι
έχει 82% ειδικότητα στη ανίχνευση των αναι-
μικών εμβρύων και δεν έχει οριστεί το όριο
πάνω από το οποίο η ταχύτητα θεωρείται πα-
θολογικά αυξημένη59. Επίσης έχει υποστηρι-
χτεί ότι η μέγιστη ταχύτητα της MCA μπορεί
να προβλέψει καλύτερα τη περιγεννητική
θνησιμότητα σε αυτή την ομάδα εμβρύων από
τη μέτρηση του PI (pulsatility index) του αγ-
γείου60. Τέλος σπάνιες αναφορές υπάρχουν
στη βιβλιογραφία για τη  χρήση του υπολογι-
σμού της μέγιστης συστολικής ταχύτητας της
MCA στη διαχείριση περιστατικών αναιμίας
προκαλούμενη από χορειοαγγείωμα ή ακόμα
και από κυστική ίνωση61,62. 

Ο ρόλος της MCA στη θεραπευτική προσέγ-
γιση της αναιμίας 

Για μία μακρά χρονική περίοδο, η IUT μέσω
διαδερμικής παρακέντησης της ομφαλικής
φλέβας κοντά στην έκφυση του ομφαλίου λώ-
ρου από τον πλακούντα ή από κινητό τμήμα
του ομφαλίου λώρου, θεωρείται μία πετυχη-
μένη θεραπευτική πρακτική με σκοπό τη
διόρθωση της εμβρυικής αναιμίας. Αρχικά, η
μετάγγιση γινόταν στην περιτοναϊκή κοιλότη-
τα του εμβρύου και ο υπολογισμός της ποσό-
τητας των ερυθροκυττάρων που θα χρησιμο-
ποιούνταν βασίζονταν σε εμπειρικούς τύ-
πους. Σε μεταγενέστερο χρόνο και συγκεκρι-
μένα στα μέσα της δεκαετίας του 1980 έγινε
δυνατή η άμεση πρόσβαση στην εμβρυική κυ-
κλοφορία, γεγονός το οποίο επέτρεψε τη μέ-
τρηση του αιματοκρίτη του εμβρύου. Ενδει-
κτικό είναι ότι στις ΗΠΑ με δεδομένο ότι
γεννιούνται 4 εκατομμύρια παιδιά ετησίως,
έχει υπολογιστεί ότι το 10% των εμβρύων
από κυήσεις με ισοανοσοποίηση σε κάποιο
ερυθροκυτταρικό αντιγόνο θα υποβληθεί σε
IUT πριν τη 34η εβδομάδα κύησης23.
Εφόσον η μέτρηση της ταχύτητας της MCA
φάνηκε να είναι χρήσιμη για την ανίχνευση
της εμβρυικής αναιμίας πριν την πρώτη IUT,
το επόμενο πεδίο έρευνας είχε να κάνει με το
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εάν η τεχνική αυτή μπορεί να καθορίσει την
απόφαση για τον προγραμματισμό των επό-
μενων μεταγγίσεων. Οι Detti και συν. (2001)
παρατήρησαν ότι η μέτρηση της μέγιστης τα-
χύτητας της MCA έχει θέση στην εντόπιση
περιστατικών μέτριας-σοβαρής αναιμίας σε
κυήσεις με ευαισθητοποίηση σε κάποιο ερυ-
θροκυτταρικό αντιγόνο μετά την πρώτη IUT
αλλά το κατώφλι παθολογικών τιμών ήταν το
1.32 ΜοΜ (μέτριου βαθμού αναιμία, ειδικό-
τητα 63%) και 1.69 ΜοΜ (σοβαρού βαθμού
αναιμία, ειδικότητα 94%) σε αντίθεση με το
1.50 ΜοΜ που ίσχυε πριν την έναρξη των με-
ταγγίσεων63. Η διαφοροποίηση αυτή πιθανά
οφείλεται στο ότι μετά την πρώτη μετάγγιση
στην κυκλοφορία του εμβρύου υπάρχει κυ-
ρίως αιμοσφαιρίνη του ενήλικα δότη που έχει
άλλες ιδιότητες δέσμευσης οξυγόνου και αλ-
λάζει και την ταχύτητα ροής των ερυθρών στο
αγγείο που υπήρχε πριν την IUT62. Συγκεκρι-
μένα, οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε 64
έμβρυα 19-36 εβδομάδων πριν υποβληθούν
σε ομφαλιδοπαρακέντηση και η μη επεμβατι-
κή μέθοδος παρατηρήθηκε να έχει 100% ευ-
αισθησία με 6%, 37% και 70% ψευδώς θετι-
κά αποτελέσματα για τη σοβαρή, μέτρια και
ήπια αναιμία αντίστοιχα63.  
Αναφορικά με τον προγραμματισμό της τρί-
της IUT, σε μία σειρά 39 εμβρύων από κυή-
σεις με ευαισθητοποίηση σε κάποιο ερυθρο-
κυτταρικό αντιγόνο, όπου χρησιμοποιήθηκε
το όριο των 1.5 ΜοΜ μολονότι υπήρχε καλή
συσχέτιση μεταξύ της αιμοσφαιρίνης του εμ-
βρύου και της μέγιστης ταχύτητας της MCA,
δεν ανιχνεύθηκαν οι 5/12 περιπτώσεις μέ-
τριας-σοβαρής εμβρυικής αναιμίας και δεν
κατέστη δυνατό να οριστεί ένα νέο όριο που
να προβλέπει όλες τις περιπτώσεις14. Στην
ίδια μελέτη προτείνεται ότι σε αυτή την κατη-
γορία εμβρύων πρέπει την ημέρα που έχει
προγραμματιστεί η τρίτη IUT βάσει του
εμπειρικού κανόνα που διαμορφώνεται με
κριτήριο την ημίσεια ζωή των μεταγγισθέ-
ντων ερυθροκυττάρων τύπου ενήλικα, να με-
τράται η μέγιστη συστολική ταχύτητα της
MCA. Αν η τιμή είναι κάτω από 1.5 ΜοΜ η
μετάγγιση αναβάλλεται και η εξέταση επανα-
λαμβάνεται μετά από τρεις ημέρες ενώ στην

αντίθετη περίπτωση πραγματοποιείται η προ-
γραμματισμένη IUT14.  Εφόσον ακολουθηθεί
αυτός ο αλγόριθμος υπολογίζεται ότι θα απο-
φευχθούν 1-2 IUTs ανά ασθενή14. Σε μία πα-
ρόμοιου σχεδιασμού μελέτη, οι Scheier και
συν. (2006) απέδειξαν ότι η μέγιστη ταχύτητα
της MCA >1.5 SD συνοδευόταν από ποσοστό
ανίχνευσης εμβρυικής αναιμίας 96% για την
πρώτη, 100% για τη δεύτερη και 64% για την
τρίτη μετάγγιση με ψευδώς θετικά αποτελέ-
σματα 14%, 46% και 70% αντίστοιχα64.   
Η μειωμένη ευαισθησία της εφαρμογής
Doppler της MCA στο να ανιχνεύσει μετρί-
ου/σοβαρού βαθμού αναιμία μετά από διαδο-
χικές IUTs έχει πολλαπλές ερμηνείες. Κα-
ταρχήν όπως αναφέρθηκε και για την πρώτη
ΙUT, μέχρι τη τρίτη IUT το μεγαλύτερο ποσο-
στό ερυθρών στην εμβρυική κυκλοφορία προ-
έρχεται από ενήλικα και περιέχει την αντί-
στοιχη αιμοσφαιρίνη που διαθέτει διαφορετι-
κές ρεολογικές ιδιότητες (όπως για παρά-
δειγμα αυξημένη τάση συγκόλλησης) συμ-
βάλλοντας έτσι στην αύξηση της γλοιότητας
του αίματος πέρα από το γεγονός ότι η ίδια η
διόρθωση της αναιμίας με τις διαδοχικές
IUTς αυξάνει περαιτέρω τη γλοιότητα του αί-
ματος64,66. Και οι δύο αυτές μεταβολές θα
έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της ταχύτη-
τας του αίματος στην εμβρυική κυκλοφορία.
Ένα άλλο δεδομένο είναι ότι το πέρασμα
από την εμβρυική αιμοσφαιρίνη στην αιμο-
σφαιρίνη των ενηλίκων εμπεριέχει την πιθα-
νότητα να αυξάνεται η διάθεση του οξυγόνου
στους ιστούς λόγω της διαφοράς στην καμπύ-
λη αποδέσμευσης οξυγόνου μεταξύ τους. Επι-
πλέον, έχει παρατηρηθεί ότι τα έμβρυα με αι-
μοσφαιρίνη ενηλίκων στην κυκλοφορία τους
έχουν υψηλή μερική πίεση οξυγόνου στην ομ-
φαλική φλέβα, χαμηλό pH στην ομφαλική αρ-
τηρία και υψηλό έλλειμμα βάσης σε σχέση με
τα φυσιολογικά έμβρυα67. Αυτή η κατάσταση
οξέωσης που δημιουργείται στην πραγματι-
κότητα ευνοεί τη διάθεση οξυγόνου σε ιστικό
επίπεδο μέσω του φαινομένου Bohr. Συνδυα-
στικά, η αύξηση του εμβρυικού αιματοκρίτη
λόγω της διόρθωσης της αναιμίας θα αυξήσει
το περιεχόμενο σε οξυγόνο και θα οδηγήσει
στη μείωση του προηγουμένως αυξημένου
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καρδιακού κατά λεπτό όγκο παλμού και συ-
νεπώς της ταχύτητας του αίματος στα αγγεία.
Οι παραπάνω μελέτες αλλά και η κλινική
εμπειρία την παρούσα στιγμή δεν υποστηρί-
ζουν τη χρήση του Doppler της MCA για τον
προγραμματισμό των διαδοχικών IUT μετά
την πρώτη μετάγγιση και επισημαίνεται η έλ-
λειψη μία πολυκεντρικής προοπτικής μελέτης
που θα επιχειρήσει να δώσει μία πιο οριστική
απάντηση στο ζήτημα. Μέχρι τότε, τα μεσο-
διαστήματα των μεταγγίσεων συνεχίζονται
να καθορίζονται εμπειρικά από τους περισ-
σότερους ειδικούς με βάση την εβδομάδα
κύησης και την πτώση της αιμοσφαιρίνης και
του αιματοκρίτη με τρόπο ώστε να αντιμετω-
πίζεται η αναιμία με τον ελάχιστο δυνατό
αριθμό επεμβατικών εφαρμογών20.
Μία άλλη ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι το
κατά πόσο η χρήση των Doppler μετρήσεων
της MCA μπορεί να διακρίνει σε ποια περι-
στατικά ήδη εμφανισμένου εμβρυικού ύδρω-
πα η υποκείμενη αιτία είναι η αναιμία ώστε
να αποφασίζεται η αντιμετώπιση τους με
ΙUT. Είναι γνωστό ότι ο μη άνοσος εμβρυι-
κός ύδρωπας είναι ένα μη ειδικό υπερηχο-
γραφικό εύρημα αφού μπορεί να οφείλεται
σε ένα σύνολο ετερόκλητων υποκείμενων πα-
θολογικών καταστάσεων όπως ενδομήτριες
λοιμώξεις, χρωμοσωμικές ανωμαλίες, παθο-
λογικές καταστάσεις του πλακούντα, ανωμα-
λίες του καρδιαγγειακού ή άλλων συστημά-
των68. Σε μία σειρά μελετών επιχειρήθηκε να
διευκρινιστεί αν η μέτρηση της μέγιστης συ-
στολικής ταχύτητας της MCA με ανώτατο
όριο το 1.5 ΜοΜ μπορεί να βοηθήσει στη
διάκριση των περιστατικών εμφάνισης εμ-
βρυικού ύδρωπα ως επιπλοκή της αναιμίας
και φάνηκε ότι μία τέτοια προσέγγιση έχει
θέση στη διαχείριση αυτών των περιστατικών
και στη λήψη απόφασης για τη μετέπειτα
αντιμετώπιση τους με IUT22,69,70. Στην πλειο-
νότητα των περιστατικών που αναλύθηκαν
στο πλαίσιο των παραπάνω μελετών η υπο-
κείμενη αιτία αναιμίας ήταν κάποια ενδομή-
τρια λοίμωξη με κυριότερη την προσβολή από
παρβοϊό Β19, αλλά ο αριθμός των συμμετεχό-
ντων ήταν περιορισμένος για την εξαγωγή γε-
νικευμένων συμπερασμάτων22. Ενδεικτικό εί-

ναι ότι αν τα περιστατικά αυτά αντιμετωπι-
στούν άμεσα με ΙUT, το ποσοστό επιβίωσης
του εμβρύου είναι 60-80% ενώ κατεβαίνει
στο 15-30% αν δεν επιχειρηθεί καμία παρέμ-
βαση71.    
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Summary
For several years, invasive techniques such as
amniocentesis and cordocentesis have been
extensively used for the diagnosis and man-
agement of fetuses at risk of anemia of im-
mune and non-immune origin. The use of the
middle cerebral artery (MCA) peak systolic
velocity (PSV) for the noninvasive diagnosis
of fetal anemia has been an important tool in
Fetal Medicine in the last twenty years. Al-
though the technique was initially validated
for patients at risk for fetal anemia secondary
to Rh-alloimmunization, it has also been
shown to be useful in the management of fe-
tuses at risk for anemia from non immune eti-
ologies, such as fetomaternal hemorrhage and
parvovirus B19 infection. After the suggestion
that Doppler assessment of the fetal MCA-
PSV could determine accurately whether the
human fetus was anemic and needed transfu-
sion, a value more than 1.5 multiples of the
median value (MoM) of gestational age was
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established to be the optimal cut-off for iden-
tifying  all cases of moderate to severe anemia
with a false-positive rate of 12%. Recent stud-
ies try to assess the use of MCA-PSV in man-
aging fetuses that have been transfused in or-
der to schedule the next transfusions and al-
though it seems that this method is truly reli-
able in these cases too, future multicenter
prospective studies are warranted to elucidate
this matter.   

Key words: fetal anemia, Doppler velocimetry, middle cere-

bral artery, red-cell alloimmunization, twin-twin transfusion

syndrome, parvovirus B19, fetomaternal hemorrhage, in-

trauterine transfusion 
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Μεμονωμένη συστροφή 
υδροσάλπιγγας. 

Ένα σπάνιο 
αίτιο οξείας κοιλίας 

στη γυναικολογία

Περίληψη
Η μεμονωμένη συστροφή υδροσάλπιγγας, ιδιαίτερα όταν αυτή
αφορά στην αριστερή σάλπιγγα αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια
νοσολογική οντότητα που χρήζει άμεσης διαγνωστικής προσέγ-
γισης και θεραπευτικής αντιμετώπισης. Η παρουσίαση του πε-
ριστατικού αφορά σε άτοκο ασθενή αναπαραγωγικής ηλικίας η
οποία μεταφέρθηκε στο εξωτερικό ιατρείο της κλινικής μας με
συμπτωματολογία οξείας κοιλίας. Κατά τον υπερηχογραφικό
έλεγχο διαπιστώθηκε η παρουσία κυστικού σχηματισμού με κα-
λοήθεις χαρακτήρες στην ανατομική θέση της αριστερής ωοθή-
κης. Η μη βελτίωση της κατάστασης της ασθενούς μετά από
την άμεση χορήγηση αντιβιοτικών ευρέως φάσματος οδήγησε
λίγο αργότερα στην απόφαση για την εκτέλεση ερευνητικής λα-
παροτομίας με πιθανότερη διάγνωση τη συστραφείσα κύστη
ωοθήκης. Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε μεμονωμένη συστροφή
υδροσάλπιγγας χωρίς τη συμμετοχή της ομόπλευρης ωοθήκης
και εκτελέσθηκε αριστερή σαλπιγγεκτομία. Μετά από ομαλή
μετεγχειρητική πορεία χωρίς επιπλοκές η ασθενής εξήλθε από
την κλινική μας την 4η ημέρα νοσηλείας με οδηγία για επανεξέ-
ταση στο τακτικό εξωτερικό ιατρείο. Στην παρούσα εργασία με-
τά την παρουσίαση του περιστατικού επιχειρείται με βάση τα
σύγχρονα δεδομένα μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση
της σπάνιας αυτής νοσολογικής οντότητας, αναφορικά κυρίως
με την αιτιοπαθογένεια, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση. 

Λέξεις - κλειδιά: μεμονωμένη συστροφή υδροσάλπιγγας, οξεία κοιλία, αιτιοπα-

θογένεια, διάγνωση, αντιμετώπιση.
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Εισαγωγή
Η πυελική φλεγμονώδης νόσος (Pelvic
Inflammatory Disease - PID) αφορά στην
οξεία, υποξεία, υποτροπιάζουσα και χρόνια
φλεγμονή των σαλπίγγων, των ωοθηκών, των
παραμητρίων και των λοιπών ανατομικών
στοιχείων της ελάσσονος πυέλου, μεμονωμέ-
να ή συνδυασμένα. Η συχνότερη εντόπιση της
νόσου αφορά στις σάλπιγγες και είναι δυνα-
τόν να προκαλέσει ανάλογα με τη βαρύτητά
της σαλπιγγίτιδα, εξαρτηματίτιδα, υδροσάλ-
πιγγα, πυοσάλπιγγα ή σαλπιγγοωοθηκικό
απόστημα. Η υδροσάλπιγγα αποτελεί μια
ογκόμορφη βλάβη των σαλπίγγων η οποία
συνήθως είναι φλεγμονώδους αιτιολογίας. Σε
σπάνιες περιπτώσεις (δική μας περίπτωση) η
υδροσάλπιγγα είναι δυνατόν να συστραφεί
και να προκαλέσει οξύ χειρουργικό επεισό-
διο και σοβαρό διαφοροδιαγνωστικό πρό-
βλημα το οποίο χρήζει άμεσης διάγνωσης και
θεραπευτικής αντιμετώπισης.1
Η μεμονωμένη συστροφή υδροσάλπιγγας πε-
ριγράφηκε για πρώτη φορά το 1890 από τον
Bland - Sutton.2 Είναι μια εξαιρετικά σπάνια
νοσολογική οντότητα με συχνότητα εμφάνι-
σης που αφορά περίπου σε 1:500000 γυναί-
κες.3 Συνήθως αφορά σε γυναίκες αναπαρα-
γωγικής ηλικίας με ενεργό σεξουαλική ζωή,
αν και στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν περι-
γραφεί περιπτώσεις ασθενών στην εφηβική
και μετεμμηνοπαυσιακή ηλικία.4,5 Η συστρο-
φή υδροσάλπιγγας σπάνια είναι αμφοτερό-
πλευρη, ενώ στο 90% περίπου των περιπτώσε-
ων αφορά στη δεξιά σάλπιγγα, για λόγους
που ακόμη δεν έχουν απόλυτα διευκρινισθεί.
Πιστεύεται ότι η συχνότερη συμμετοχή της δε-
ξιάς σάλπιγγας στη νόσο ενδεχομένως να
οφείλεται στο γεγονός της παρουσίας του σιγ-
μοειδούς εντέρου αριστερά, η θέση του οποί-
ου είναι δυνατόν να μειώνει την κινητικότητα
της ομόπλευρης σάλπιγγας και να εμποδίζει
κατά κάποιο τρόπο την περιστροφή της. Επί-
σης, η φλεβική ροή δεξιά φυσιολογικά είναι
πιο αργή και επομένως πιο εύκολα μπορεί να
δημιουργηθεί στάση στη ροή του αίματος η
οποία είναι δυνατόν να ευνοήσει τη συστροφή
της σύστοιχης σάλπιγγας. Επίσης, ένας επι-
πλέον λόγος που είναι δυνατόν να εξηγήσει

την αυξημένη επίπτωση της νόσου στη δεξιά
σάλπιγγα είναι τα αυξημένα ποσοστά ορθής
διάγνωσης της βλάβης, όταν αυτή αφορά στο
δεξιό εξάρτημα συγκριτικά με το αριστερό.
Και αυτό διότι, με την κλινική υποψία της πι-
θανής οξείας σκωληκοειδίτιδας η διεγχειρητι-
κή διάγνωση της μεμονωμένης συστραφείσας
δεξιάς υδροσάλπιγγας τίθεται πιο εύκολα
από παρόμοιες ήπιας βαρύτητας περιπτώσεις

Πίνακας 1. Παράγοντες μικροβιακής αιτιολο-
γίας ή άλλης προέλευσης που ευνοούν τον σχη-
ματισμό υδροσάλπιγγας. 
• Παθογόνοι μικροβιακοί παράγοντες
- Neisseria gonorrhoeae
- Chlamydia trachomatis
- στρεπτόκοκκος
- αερόβια μικρόβια
- αναερόβια μικρόβια
- Gardnerella vaginalis
- Mycoplasma hominis
- Ureoplasma urealyticum
- Mycoplasma genitalium 
• Ανοικτές γυναικολογικές επεμβάσεις
• Ενδομητρίωση 
• Χρήση IUD
• Στειροποίηση 
• Φυματίωση των σαλπίγγων
• Σαλπιγγικά νεοπλάσματα
• Τεχνητές εκτρώσεις
• Αυτόματη αποβολή

Εικόνα 1. Διακολπική υπερηχογραφική απεικόνι-
ση μεμονωμένης συστραφείσας υδροσάλπιγγας
αριστερά (δική μας περίπτωση). 
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που αφορούν στην αριστερή σάλπιγγα, οι
οποίες όμως είναι δυνατόν να υποχωρήσουν
αυτόματα και να παραμείνουν αδιάγνωστες.6,7

Περιγραφή Περίπτωσης

Η περιγραφή της περίπτωσης αφορά σε άτο-
κο αλλοδαπή ασθενή από την Αλβανία, ανα-
παραγωγικής ηλικίας 47 ετών η οποία παρα-
πέμφθηκε από το τμήμα επειγόντων περιστα-
τικών του νοσοκομείου μας στο εξωτερικό ια-
τρείο της κλινικής μας με συμπτωματολογία
οξείας κοιλίας. Η ασθενής προ μιας ώρας πε-
ρίπου ανέφερε αιφνίδια έναρξη έντονου κοι-
λιακού άλγους εντοπιζόμενο αρχικά στο υπο-
γάστριο και με επέκταση στον αριστερό λα-
γόνιο βόθρο. Ο πόνος συνοδευόταν από
έντονη ναυτία και πολλαπλούς εμέτους. Η
ασθενής ήταν απύρετη, αιμοδυναμικά σταθε-
ρή. Το κληρονομικό ιστορικό ήταν ελεύθερο
χωρίς παθολογική σημασία. Από το ατομικό
αναμνηστικό αναφέρθηκε ιστορικό υπογονι-
μότητας και επαναλαμβανόμενα επεισόδια
πυελικών φλεγμονών. Τους τελευταίους δύο
μήνες η ασθενής μας ήταν υπό αγωγή με αντι-
συλληπτικά δισκία, προκειμένου να αντιμε-
τωπισθεί συντηρητικά διαγνωσθείσα κύστη
στην αριστερή ωοθήκη. Κατά την κλινική εξέ-
ταση διαπιστώθηκε διάχυτο κοιλιακό άλγος
με μυϊκή σύσπαση και έντονο το σημείο της
αναπηδώσας ευαισθησίας στην κάτω κοιλία,
και ιδιαίτερα στον αριστερό λαγόνιο βόθρο.
Η αμφίχειρη γυναικολογική εξέταση ήταν δυ-
σχερής λόγω μη συνεργασίας της ασθενούς.
Με το διακολπικό υπερηχογράφημα στην
ανατομική θέση της αριστερής ωοθήκης δια-
πιστώθηκε η παρουσία κυστικού σχηματι-
σμού μεγίστης διαμέτρου περίπου 7 εκατο-
στών με παχύ τοίχωμα, μη ομαλά όρια και δι-
αυγές περιεχόμενο χωρίς την παρουσία συ-
μπαγών στοιχείων (εικόνα 1). Ο έλεγχος της
αιμάτωσης του εξαρτήματος με τη χρήση της
Doppler υπερηχογραφίας έδειξε ελαττωμένη
έως ανύπαρκτη αιματική ροή στην περιοχή της
βλάβης (εικόνα 2). Από τον επείγοντα εργα-
στηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε: Ht 36.2%, Hb
12.0 gr/dl, PLT 288x103/ml, WBC 11x103/ml,
NEUT 73.5%. Ο πηκτικός μηχανισμός ήταν

εντός των φυσιολογικών ορίων. Η ταχύτητα
καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ)
και η C - αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) ήταν
οριακά αυξημένες. Το test κύησης ήταν αρνη-
τικό. Ο βιοχημικός έλεγχος, η γενική εξέταση
των ούρων και η ακτινογραφία κοιλίας σε όρ-
θια θέση ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα. 
Η άμεση χορήγηση αντιβιοτικών ευρέως φά-
σματος δεν βελτίωσε την κλινική εικόνα. Λίγο
αργότερα η ασθενής με πιθανή προεγχειρητική
διάγνωση «συστραφείσα κύστη ωοθήκης» οδη-
γήθηκε στο χειρουργείο. Διεγχειρητικά διαπι-
στώθηκε μεμονωμένη συστροφή αριστερής
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Πίνακας 2. Προδιαθεσικοί παράγοντες που ευ-
νοούν τη μεμονωμένη συστροφή σάλπιγγας.
• Ανατομικές ανωμαλίες των σαλπίγγων
- υδροσάλπιγγα
- αιματοσάλπιγγα
- παρασαλπιγγική κύστη
- μακρύ μεσοσαλπίγγιο
• Δυσλειτουργικές καταστάσεις των σαλπίγγων
- ανώμαλος περισταλτισμός
- υπερκινητικότητα
- σπασμός των σαλπίγγων
• Αιμοδυναμικές μεταβολές των σαλπίγγων
• Θεωρία Selheim
• Εγκυμοσύνη 

Εικόνα 2. Διακολπική Doppler υπερηχογραφική
απεικόνιση μεμονωμένης συστραφείσας υδροσάλ-
πιγγας αριστερά (δική μας περίπτωση). Η ελατ-
τωμένη ή ανύπαρκτη αιματική ροή αποτελεί ση-
μαντικό κριτήριο στην προεγχειρητική διάγνωση
της βλάβης. 
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υδροσάλπιγγας χωρίς τη συμμετοχή της ομό-
πλευρης ωοθήκης (εικόνα 3) και εκτελέσθηκε
σαλπιγγεκτομία (εικόνα 4). Η ιστολογική εξέ-
ταση του εγχειρητικού παρασκευάσματος επι-
βεβαίωσε τη διάγνωση. Ο ποσοτικός προσδιο-
ρισμός του Ca 125 και των άλλων βιολογικών
δεικτών, όπως είχε εκτιμηθεί και στο παρελθόν
ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων. Μετά
από ομαλή μετεγχειρητική πορεία η ασθενής
εξήλθε από την κλινική μας την 4η ημέρα νοση-
λείας με αγωγή και οδηγία για επανεξέταση
στο τακτικό εξωτερικό ιατρείο. 

Συζήτηση

Η υδροσάλπιγγα αποτελεί μια ογκόμορφη
βλάβη των σαλπίγγων η οποία συνήθως είναι
φλεγμονώδους αιτιολογίας. Οι επαλαμβανό-
μενες πυελικές φλεγμονές από μικρόβια σε
κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να οδηγή-
σουν στην απόφραξη του κροσσωτού τμήμα-
τος της σάλπιγγας και την παγίδευση των εκ-
κρίσεών της εντός του σαλπιγγικού αυλού με
αποτέλεσμα τον σχηματισμό υδροσάλπιγγας.
Το περιεχόμενο των υδροσαλπίγγων συνή-
θως είναι άσηπτο και κατά γενική ομολογία
επηρεάζει τη γυναικεία γονιμότητα, και γιατί
οι υδροσάλπιγγες με κανένα τρόπο δεν μπο-
ρούν να αποτελέσουν λειτουργικό όργανο
του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναί-
κας, αλλά και για το λόγο ότι οι παθολογικές
αυτές σάλπιγγες πιστεύεται ότι τροφοδοτούν
το ενδομήτριο με βλαβερούς αντιεμφυτευτι-
κούς παράγοντες (κυτοκίνες, προσταγλανδί-
νες, άλλες φλεγμονώδεις ουσίες) και αυξά-
νουν έτσι τον κίνδυνο κυρίως των βιοχημικών
αποβολών, αλλά και των αυτόματων εκτρώ-
σεων αργότερα κατά την πρόοδο της εγκυμο-
σύνης. Οι κυριότεροι παθογόνοι μικροβιακοί
παράγοντες που έχουν βρεθεί στην άνω γεν-
νητική οδό σε πυελικές φλεγμονές και είναι
δυνατόν να οδηγήσουν στον σχηματισμό
υδροσάλπιγγας είναι ο γονόκοκκος, το χλα-
μύδιο του τραχώματος, ο αερόβιος και αναε-
ρόβιος στρεπτόκοκκος (Peptostreptococcus
και Peptococcus), διάφορα αερόβια και ανα-
ερόβια βακτηρίδια (Bacteroids, E. Coli), και
σπανιότερα το μυκόπλασμα και το ουρεόπλα-

σμα οι οποίοι αντανακλούν τη φυσιολογική
κολπική χλωρίδα και προκαλούν ανιούσες
επιμολύνσεις ή λεμφαγγειακές επινεμήσεις
από τον κόλπο ή τον τράχηλο. Επίσης, μερική
ή ολική απόφραξη των σαλπίγγων είναι δυνα-
τόν να προκαλέσουν οι προηγηθείσες εγχει-
ρήσεις στην πύελο, και ιδιαίτερα οι ανοικτές
γυναικολογικές επεμβάσεις, η ενδομητριωσι-
κή νόσος, η χρήση ενδομήτριων αντισυλληπτι-
κών σπειραμάτων (IUD), διάφορες χειρουρ-
γικές μέθοδοι στειροποίησης στη γυναίκα, η
φυματίωση των σαλπίγγων, τα σαλπιγγικά νε-
οπλάσματα, οι τεχνητές εκτρώσεις, ή και οι
αυτόματες αποβολές,8,9 όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα (πίνακας 1). 

Θανασάς και συν.Μεμονωμένη συστροφή υδροσάλπιγγας. Ένα σπάνιο αίτιο οξείας κοιλίας στη γυναικολογία
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Πίνακας 3. Οι κυριότερες παθολογικές κατα-
στάσεις μαιευτικής - γυναικολογικής ή άλλης
προέλευσης που χρήζουν διαφορικής διάγνω-
σης από τη συστραφείσα υδροσάλπιγγα.
• Συστροφή κύστης ωοθήκης
• Συστροφή παρασαλπιγγικής κύστης
• Συστροφή μισχωτού ινομυώματος
• Έκτοπη κύηση
• Οξεία σκωληκοειδίτιδα
• Οξεία εξαρτηματίτιδα
• Εντερική απόφραξη 
• Πυελική φλεγμονή
• Μεμονωμένη συστροφή σάλπιγγας

Εικόνα 3. Διεγχειρητική απεικόνιση μεμονωμένης συ-
στραφείσας υδροσάλπιγγας αριστερά (δική μας περί-
πτωση). Είναι εμφανής η μεγάλη διόγκωση, η αιμορ-
ραγική διήθηση και η εκτεταμένη ισχαιμική νέκρωση
της σάλπιγγας και παράλληλα η μη συμμετοχή της
ομόπλευρης ωοθήκης στη βλάβη (μαύρο βέλος).
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Σε σπάνιες περιπτώσεις (δική μας περίπτω-
ση) η υδροσάλπιγγα είναι δυνατόν να συ-
στραφεί. Εκτός από την υδροσάλπιγγα, κατά
καιρούς έχουν περιγραφεί και άλλοι προδια-
θεσικοί παράγοντες που είναι δυνατόν να
οδηγήσουν σε δευτερογενή μεμονωμένη συ-
στροφή των σαλπίγγων, όπως φαίνεται και
στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 2). Διάφο-
ρες άλλες ανατομικές ανωμαλίες των σαλπίγ-
γων, όπως είναι η αιματοσάλπιγγα και το μα-
κρύ μεσοσαλπίγγιο, διάφορες φυσιολογικές
σαλπιγγικές μεταβολές, όπως οι μακριές σάλ-
πιγγες, οι αιμοδυναμικές ανωμαλίες των σαλ-
πίγγων που αφορούν κυρίως στη φλεβική
στάση στο μεσοσαλπίγγιο, η απότομη αλλαγή
θέσης της γυναίκας (θεωρία Selheim), οι
προηγηθείσες επεμβάσεις στην πύελο, η χρή-
ση ενδομήτριων αντισυλληπτικών σπειραμά-
των, αλλά και η εγκυμοσύνη αυξάνουν τον
κίνδυνο πρόκλησης δευτερογενούς μεμονω-
μένης συστροφής της σάλπιγγας η οποία εί-
ναι δυνατόν να προκαλέσει οξύ χειρουργικό
επεισόδιο το οποίο απαιτεί άμεση διαγνωστι-
κή και θεραπευτική προσέγγιση.10,11,12,13

Η διάγνωση της συστραφείσας υδροσάλπιγ-
γας δεν είναι εύκολη. Η δυσκολία στην κλινι-
κή εξέταση των ενδοκοιλιακών πυελικών ορ-
γάνων που προκαλεί η έντονη μυϊκή σύσπαση
του κοιλιακού τοιχώματος, η έλλειψη ειδικών
παθολογικών ευρημάτων κατά την κλινική
εξέταση και οι διαγνωστικές δυσκολίες που
συνοδεύουν τον επείγοντα εργαστηριακό και
απεικονιστικό έλεγχο είναι δυνατόν να καθυ-
στερήσουν την έγκαιρη και ορθή προεγχειρη-
τική διάγνωση της νόσου η οποία πολλές φο-
ρές τίθεται καθυστερημένα ή/και λανθασμέ-
να14 (δική μας περίπτωση). Η κλινική εικόνα
της νόσου είναι παρόμοια με εκείνη που πα-
ρατηρείται σε οξείες χειρουργικές παθήσεις
της κοιλίας. Ο κοιλιακός πόνος αποτελεί το
κυρίαρχο σύμπτωμα και παρατηρείται σχε-
δόν στο σύνολο των ασθενών. Στην πλειονό-
τητα των περιπτώσεων ο πόνος χαρακτηρίζε-
ται από οξεία έναρξη με ενδιάμεσα διαλλεί-
ματα, είναι μεγάλης έντασης και εντοπίζεται
αρχικά στο υπογάστριο με αντανάκλαση στη
συνέχεια στα πλάγια της κάτω κοιλίας ανάλο-
γα με την εντόπιση της βλάβης. Η ναυτία και

οι έμετοι αποτελούν συχνές εκδηλώσεις της
νόσου που συνοδεύουν το κοιλιακό άλγος. Η
δεκατική πυρετική κίνηση, η ταχυκαρδία και
η ορθοστατική υπόταση αποτελούν σημαντι-
κά κλινικά ευρήματα υποβοηθητικά στη διά-
γνωση της νόσου.15 Παρόμοια, οι δείκτες
φλεγμονής, όπως είναι ο συνολικός αριθμός
των λευκών αιμοσφαιρίων, η «στροφή» του
τύπου προς τα αριστερά, η ταχύτητα καθίζη-
σης των ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ) και η
C - αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) πρέπει να
αξιολογούνται με ιδιαίτερη προσοχή, καθό-
σον οι τιμές τους μπορεί να παρατηρηθούν
αυξημένες, ελαφρώς αυξημένες (όπως στην
περίπτωσή μας) ή και εντός των φυσιολογι-
κών ορίων σε κάποιες περιπτώσεις.10 Από
τις σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι το υπε-
ρηχογράφημα φαίνεται να αποτελεί την πιο
κοινή, πολυτιμότερη και ασφαλέστερη εξέτα-
ση στην προσπάθεια της διαγνωστικής προ-
σέγγισης και επίλυσης των διαγνωστικών
προβλημάτων του οξέος χειρουργικού επει-
σοδίου.16 Υπερηχογραφικά ευρήματα, όπως
η παρουσία κύστης στην ανατομική θέση της
ωοθήκης, η ύπαρξη κυστικού σχηματισμού
αλλαντοειδούς σχήματος με ή χωρίς απεικό-
νιση της ομόπλευρης ωοθήκης και η μειωμένη
ή και ανύπαρκτη αιματική ροή στην περιοχή
της βλάβης, όπως αυτή μπορεί να προσδιορι-
σθεί σήμερα με τη χρήση της Doppler υπερη-
χογραφίας είναι ενδεικτικά σημεία ύπαρξης
συστροφής του εξαρτήματος.17
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Εικόνα 4. Εγχειρητικό παρασκεύασμα σαλπιγγε-
κτομίας λόγω μεμονωμένης συστροφής υδροσάλ-
πιγγας (δική μας περίπτωση). 
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Παρόμοια κλινική ή υπερηχογραφική εικόνα
μπορεί να διαπιστωθεί και σε περιπτώσεις
συστραφείσας κύστης ωοθήκης, συστραφέ-
ντος υπορογόνιου μισχωτού λειομυώματος
της μήτρας ή έκτοπης  εγκυμοσύνης, κατα-
στάσεις που χρήζουν άμεσης διαφορικής διά-
γνωσης από τη συστραφείσα υδροσάλπιγγα.
Γενικότερα, οι κυριότερες παθολογικές κα-
ταστάσεις μαιευτικής/γυναικολογικής ή άλ-
λης προέλευσης18 που χρήζουν διαφορικής
διάγνωσης από τη συστροφή υδροσάλπιγγας
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας
3). Μάλιστα, η διαφοροδιάγνωση από τη συ-
στραφείσα κύστη ωοθήκης αποτελεί ιδιαίτε-
ρο διαγνωστικό πρόβλημα, η λύση του οποίου
σε πολλές περιπτώσεις (δική μας περίπτωση)
τίθεται κατά τη διάρκεια της ερευνητικής λα-
παροτομίας.19

Σε αντίθεση με τον κλινικοεργαστηριακό και
απεικονιστικό έλεγχο, η διαγνωστική αξία
του οποίου είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί η
διάγνωση της μεμονωμένης συστραφείσας
υδροσάλπιγγας τίθεται εύκολα στο χειρουρ-
γείο. Διεγχειρητικά είναι εμφανής η υπέρμε-
τρη διόγκωση της σάλπιγγας, οι ισχαιμικές -
νεκρωτικές αλλοιώσεις του τοιχώματός της
και η μη συμμετοχή της ομόπλευρης ωοθήκης
στη βλάβη (δική μας περίπτωση - εικόνα 1).
Η άμεση διάγνωση και η έγκαιρη χειρουργι-
κή παρέμβαση (λαπαροσκόπηση, λαπαροτο-
μία) είναι πρωταρχικής σημασίας τόσο στην
αντιμετώπιση του οξέος χειρουργικού προ-
βλήματος το οποίο είναι δυνατόν να θέσει σε
κίνδυνο ακόμη και τη ζωή της ασθενούς, όσο
και στην ενδεχόμενη διάσωση και διατήρηση
των σαλπίγγων με σκοπό την ελάττωση του
ήδη αυξημένου κινδύνου μείωσης της γονιμό-
τητας που είναι δυνατόν να προκαλέσει η συ-
στροφή εξαρτήματος σε νέα κορίτσια.20

Παράλληλα, η ευρεία διάδοση και εφαρμογή
της υστεροσαλπιγγογραφίας και της λαπαρο-
σκόπησης τα τελευταία χρόνια έχει παίξει
σημαντικό ρόλο στη διαγνωστική και θερα-
πευτική προσέγγιση των γυναικών με προ-
βλήματα υπογονιμότητας που αφορούν στην
ύπαρξη υδροσαλπίγγων.21,22 Κάποιες περι-
πτώσεις ήπιας βαρύτητας είναι δυνατόν να
αντιμετωπισθούν συντηρητικότερα με διάφο-

ρες τεχνικές λαπαροσκοπικής σαλπιγγοπλα-
στικής και μετεγχειρητική παρακολούθηση
της λειτουργικότητας του επηρεασμένου
εξαρτήματος, οι οποίες όμως μέχρι σήμερα
δεν έχουν επιδείξει ικανοποιητικό και ασφα-
λές θεραπευτικό αποτέλεσμα. Εκτιμάται ότι
σε μεγάλο ποσοστό αυτών των ασθενών οι
βλάβες στις σάλπιγγες επανασχηματίζονται.
Επίσης, τα ποσοστά επιτυχίας κυήσεων είναι
εξαιρετικά περιορισμένα, ιδιαίτερα για τις
περιπτώσεις εκείνες που χαρακτηρίζονται
από σοβαρή βλάβη των σαλπίγγων και υπολο-
γίζεται ότι δεν ξεπερνούν το 10% του συνό-
λου των περιπτώσεων. Παράλληλα, το ποσο-
στό των έκτοπων κυήσεων εκτιμάται ότι είναι
αρκετά υψηλό. Εξάλλου, με την τεράστια πρό-
οδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια
στις σύγχρονες μέθοδοι της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής η πλαστική των υδροσαλπίγ-
γων θεωρείται σήμερα πλέον μια ξεπερασμέ-
νη τεχνική, αν όχι δυνητικά επικίνδυνη.23

Πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα υποστη-
ρίζουν ότι η εξωσωματική γονιμοποίηση φαί-
νεται να αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την
αντιμετώπιση του σαλπιγγικού παράγοντα σε
υπογόνιμες γυναίκες με υδροσάλπιγγες.24

Συμπεράσματα

Παρόλο που η μεμονωμένη συστροφή υδρο-
σάλπιγγας είναι εξαιρετικά σπάνια, ωστόσο
θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφορική
διάγνωση της οξείας κοιλίας σε γυναίκες κυ-
ρίως αναπαραγωγικής ηλικίας. Η έγκαιρη
διάγνωση και η καταλληλότερη θεραπευτική
παρέμβαση μειώνουν αναμφισβήτητα τη νο-
σηρότητα και θνησιμότητα, και ενδεχομένως
ανάλογα της βαρύτητας των περιπτώσεων εί-
ναι σε θέση να επιτρέπουν και τη διατήρηση
της συστραφείσας σάλπιγγας, συμβάλλοντας
έτσι στην ελάττωση του ήδη αυξημένου κινδύ-
νου μείωσης της γονιμότητας αυτών των
ασθενών. Τελευταία, για την αντιμετώπιση
των υπογόνιμων γυναικών με υδροσάλπιγγες
η εξωσωματική γονιμοποίηση μετά από τη
χειρουργική αφαίρεση των υδροσαλπίγγων
φαίνεται να αποτελεί την ιδανικότερη και
ασφαλέστερη θεραπευτική μέθοδο.
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Summary
Isolated hydrosalpinx torsion, particularly in-
volving the left fallopian tube, is a rare disease
entity that requires immediate diagnostic ap-
proach and treatment. The case report in-
volves a nullipara of childbearing age present-
ing to our clinic's outpatient office with symp-
toms of acute abdomen. During ultrasono-
graphic examination a cystic formation with
benign characteristics was detected in the
anatomic site of the left ovary. Lack of clinical
improvement after immediate initiation of
treatment with broad-spectrum antibiotics,
shortly led to the decision for investigational
laparotomy with ovarian torsion as the most
probable diagnosis. Intraoperatively, isolated
torsion of a large hydrosalpinx without torsion
of the ipsilateral ovary was found, and left
salpingectomy was performed. After an ordi-
nary post-surgical period without complica-
tions the patient left our clinic in post-surgical
day 4 with outpatient follow-up directions. In
the present paper after the case report we at-
tempt based on current data a concise biblio-
graphic review of this rare disease entity,
mainly regarding pathogenesis, diagnosis and
treatment.

Key words: isolated torsion of the hydrosalpinx, acute ab-

domen, pathogenesis, diagnosis, management
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Βλεννοκήλη 
σκωληκοειδούς απόφυ-

σης: Απεικονιστικοί 
χαρακτήρες μιας 

σπάνιας οντότητας

Περίληψη
Η βλεννοκήλη σκωληκοειδούς απόφυσης αποτελεί μια σπάνια
οντότητα η οποία μιμείται την εικόνα εξαρτηματικού όγκου.
Εμφανίζεται σε άτομα μέσης ηλικίας και εκδηλώνεται κλινικά
ως μάζα στο δεξιό λαγόνιο βόθρο με οξύ ή χρόνιο άλγος, ενώ
στις μισές περιπτώσεις ασθενών είναι ασυμπτωματική. Η προ-
εγχειρητική διάγνωση με τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων δεν
είναι συχνά δυνατή καθώς τα ευρήματα είναι μη-ειδικά. Η
επέμβαση εκλογής είναι η σκωληκοειδεκτομή, ενώ στην περί-
πτωση υποκείμενης κακοήθειας απαιτείται δεξιά ημικολεκτο-
μή. Περιγράφουμε την περίπτωση βλεννοκήλης σκωληκοειδούς
σε γυναίκα ασθενή ηλικίας 78 ετών, στην οποία δίδονταν αρχικά
η εντύπωση κακοήθους όγκου ωοθήκης. Στη συνέχεια παρου-
σιάζεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τους απει-
κονιστικούς χαρακτήρες της πάθησης αυτής. Σκοπός είναι να
βελτιωθεί ο βαθμός της προεγχειρητικής διάγνωσης ώστε να
προλαμβάνεται η τραυματική ρήξη της βλεννοκήλης κατά τους
χειρισμούς που οδηγεί σε ψευδομύξωμα περιτοναίου και να
αναζητείται στον ίδιο χειρουργικό χρόνο η παρουσία σύγχρονου
καρκίνου παχέος εντέρου. 

Λέξεις - κλειδιά: Βλεννοκήλη σκωληκοειδούς απόφυσης, βλεννώδες κυσταδένω-

μα, υπερηχογραφία, μαγνητική τομογραφία 
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Εισαγωγή
Το βλεννώδες κυσταδένωμα της σκωληκοει-
δούς απόφυσης συνιστά σχετικά σπάνιο όγκο
που οδηγεί στην εικόνα βλεννοκήλης σκωλη-
κοειδούς. Παρουσιάζουμε την περίπτωση γυ-
ναίκας 78 ετών στην οποία αφαιρέθηκε ένας
τέτοιος όγκος μαζί με ανασκόπηση της βι-
βλιογραφίας σχετικά με τα απεικονιστικά χα-
ρακτηριστικά του όγκου. Η σημασία της προ-
εγχειρητικής διάγνωσης είναι μεγάλη καθώς
η τυχόν ρήξη και διασπορά του περιεχομένου
της βλεννοκήλης οδηγούν σε ψευδομύξωμα
περιτοναίου. 

Παρουσίαση περιστατικού

Ασθενής 78 ετών προσήλθε για χειρουργική
αντιμετώπιση πρόπτωσης μήτρας με συνοδό
κυστεο-ορθοκήλη. Από το ιστορικό της ασθε-
νούς αναφέρεται η  ύπαρξη κυστικού μορφώ-
ματος στην ανατομική θέση της δεξιάς ωοθή-
κης διαμέτρου περίπου 5 cm από πενταετίας.
Το μόρφωμα παρέμενε αμετάβλητο σε μέγε-
θος και δεν προκαλούσε συμπτωματολογία
στην ασθενή.  
Κατά τη φυσική εξέταση της ασθενούς, η ψη-
λάφηση της κοιλίας δεν ανέδειξε περιοχές
επιπολής/εν τω βάθει ευαισθησίας ή ψηλαφη-
τές διογκώσεις. Κατά τη γυναικολογική εξέ-
ταση, διαπιστώνεται πρόπτωση μήτρας 3ου
βαθμού. Στην ανατομική θέση του δεξιού

εξαρτήματος ψηλαφάται κινητή, ανώδυνη
διόγκωση, η οποία δεν φαίνεται να εξορμά-
ται από την μήτρα. Το αριστερό εξάρτημα
ήταν αψηλάφητο και η περιοχή του Δουγλασ-
σείου ελεύθερη ευρημάτων. Ο αιματολογικός
και βιοχημικός έλεγχος ήταν φυσιολογικός.
Τα επίπεδα των καρκινικών δεικτών  CA-
125, CEA, CA 19-9 και CA 15-3 ήταν εντός
φυσιολογικών ορίων. 
Ο απεικονιστικός έλεγχος περιλάμβανε δια-
κολπικό υπερηχογράφημα έσω γεννητικών
οργάνων και μαγνητική τομογραφία κάτω
κοιλίας με σκιαγραφικό. Το υπερηχογράφη-
μα έδειξε στην περιοχή του δεξιού εξαρτήμα-
τος την ύπαρξη  μονόχωρου κυστικού μορφώ-
ματος διαστάσεων 58x42x35mm. Το μόρφω-
μα ήταν αλλαντοειδούς σχήματος, με λεπτό
τοίχωμα, έφερε εσωτερικά συμπαγή στοιχεία
με ηχογενείς αντανακλάσεις, χωρίς θηλώδεις
προσεκβολές (Εικόνα 1). 
Στη μαγνητική τομογραφία παρατηρήθηκε δί-
χωρο κυστικό μόρφωμα μέγιστης διαμέτρου
41x19mm στην περιοχή του δεξιού εξαρτήμα-
τος. Το μόρφωμα παρουσίαζε λεπτό τοίχωμα
και κυστικό περιεχόμενο με ένα εσωτερικό
ημιδιάφραγμα. Το τοίχωμα δεν παρουσίαζε
οζώδεις προσεκβολές και δεν προσλάμβανε
σκιαγραφικό. Στην περιοχή του ημιδιαφράγ-
ματος παρατηρήθηκε ωστόσο πρόσληψη
σκιαγραφικής ουσίας (Εικόνα 2). Δεν παρα-
τηρήθηκαν άλλες εστιακές αλλοιώσεις από τη

Εικόνα 1. Υπερηχογράφημα: Μονόχωρο κυστικό μόρφωμα διαστάσεων 58x42x35mm, αλλαντοειδούς
σχήματος, με ομαλό τοίχωμα, και εσωτερικές αντανακλάσεις.
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μήτρα και τα όργανα της κάτω κοιλίας.
Η ασθενής υποβλήθηκε σε ερευνητική λαπα-
ροτομία για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση της
πρόπτωσης μήτρας και τη διερεύνηση του
εξαρτηματικού όγκου. Εκτελείται μέση κάθε-
τος υπερ-/υπομφάλια τομή δέρματος, διάνοι-
ξη των κοιλιακών τοιχωμάτων και είσοδος
στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Λαμβάνεται έκ-
πλυμα περιτοναϊκού υγρού για κυτταρολογι-
κή εξέταση και διενεργείται έλεγχος της πε-
ριτοναϊκής κοιλότητας.
Διαπιστώνεται κυστικός όγκος διαμέτρου
~5cm ο οποίος εξορμάται από την κορυφή
της σκωληκοειδούς απόφυσης (Εικόνα 3α). Η
επισκόπηση και ψηλάφηση του ήπατος, σπλή-
να, λεμφαδένων και λοιπών ενδοπεριτοναϊ-
κών οργάνων δεν ανέδειξε παθολογικά ευρή-
ματα. Η μήτρα είναι ατροφική σε πλήρη πρό-
πτωση εντός του κόλπου, και αμφότερες οι
ωοθήκες διαπιστώνονται πολύ μικρού μεγέ-
θους και ατροφικές. Η ασθενής υποβλήθηκε
σε σκωληκοειδεκτομία και ακολούθως σε
ολική υστερεκτομία μετά των εξαρτημάτων
και κολποανάρτηση. Ο όγκος στάλθηκε για
ταχεία βιοψία η οποία ήταν αρνητική για κα-
κοήθεια. Γίνεται επιμελής αιμόσταση και σύ-
γκλειση των κοιλιακών τοιχωμάτων. Η μετεγ-
χειρητική πορεία της ασθενούς ήταν ομαλή.
Η ασθενής εξήλθε σε καλή γενική κατάσταση
την 5η μετεγχειρητική ημέρα. Η κυτταρολογι-
κή εξέταση του εκπλύματος περιτοναϊκού
υγρού ήταν αρνητική. Η ιστολογική εξέταση

και η ανοσοϊστοχημική μελέτη του παρασκευ-
άσματος (Εικόνα 3β) έδειξαν την παρουσία
βλεννώδους κυσταδενώματος της σκωληκοει-
δούς απόφυσης.

Συζήτηση

Η βλεννοκήλη της σκωληκοειδούς απόφυσης
αποτελεί έναν περιγραφικό όρο που χρησιμο-
ποιείται για να περιγράψει τη διάταση της
σκωληκοειδούς απόφασης λόγω συσσώρευ-
σης βλέννης μέσα στον αυλό της1. Η συσσώ-
ρευση βλέννης μπορεί να προκύψει ως αποτέ-
λεσμα είτε απόφραξης του αυλού είτε υπερ-
παραγωγής βλέννης. Στην πρώτη περίπτωση,
η απόφραξη μπορεί να οφείλεται σε καλοή-
θεις ή κακοήθεις εξεργασίες. Καλοήθη αίτια
αποτελούν οι κοπρόλιθοι, η ίνωση φλεγμονώ-
δους αιτιολογίας2, η ενδομητρίωση3, η ύπαρξη
υπερπλαστικού πολύποδα ή καλοήθων αδε-
νωμάτων, ενώ κακοήθη αίτια αποτελούν οι
όγκοι καρκινοειδούς4 και τα κυσταδενοκαρ-
κινώματα. Στη δεύτερη περίπτωση, υπερπα-
ραγωγή βλέννης μπορεί να υπάρξει σε ασθε-
νείς με κυστική ίνωση5. Επομένως ο όρος
βλεννοκήλη σκωληκοειδούς δεν αποτελεί
ιστολογική διάγνωση αλλά καταδεικνύει το
τελικό αποτέλεσμα μιας σειράς αιτιολογικών
παραγόντων και μηχανισμών. 
Πρόκειται για σπάνια νοσολογική οντότητα
με συχνότητα 0.2-0.3% σε μια μελέτη επί συ-
νόλου 43.000 σκωληκοειδεκτομών6. Έρχεται
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Εικόνα 2. Μαγνητική τομογραφία: Δίχωρο κυστικό μόρφωμα μέγιστης διαμέτρου 41x19mm στην περιο-
χή του δεξιού εξαρτήματος. Το μόρφωμα παρουσιάζει λεπτό τοίχωμα και κυστικό περιεχόμενο με ένα
εσωτερικό ημιδιάφραγμα. Το τοίχωμα δεν προσλαμβάνει σκιαγραφικό. Στην περιοχή του ημιδιαφράγ-
ματος παρατηρείται ωστόσο πρόσληψη σκιαγραφικής ουσίας.

PAPOYTSHS  20/9/2010  12:18 μμ  Σελίδα63



δεύτερη σε συχνότητα μετά τα καρκινοειδή
της σκωληκοειδούς απόφυσης7. Η μέση ηλι-
κία εμφάνισης είναι τα 54 έτη σε καλοήθεις
καταστάσεις και τα 64 έτη σε κακοήθεια8. Ως
προς το φύλο, παλαιότερες μελέτες αναφέ-
ρουν υπεροχή των γυναικών απέναντι στους
άνδρες8,9 (4:1 έως 2:1), ενώ άλλες μελέτες
αναφέρουν ίση συχνότητα γυναικών/αν-
δρών10. Τέλος, νεότερες μελέτες αναφέρουν
μια σχετική επικράτηση των ανδρών έναντι
των γυναικών σε αναλογία 3:211.      
Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί ιστολογικοί
τύποι που συναντώνται σε περιπτώσεις βλεν-
νοκήλης σκωληκοειδούς12: 1) Η απλή βλεννο-
κήλη ή κύστη εκ κατακράτησης (retention
cyst), 2) η βλεννοκήλη με υπερπλασία του
επιθηλίου, 3) το βλεννώδες κυσταδένωμα, και
4) το βλεννώδες κυσταδενοκαρκίνωμα. Η
ιστοπαθολογική ταξινόμηση της βλεννοκήλης
καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά του επι-
θηλίου της σκωληκοειδούς απόφυσης και εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντική διότι η πορεία της
νόσου και η πρόγνωση του ασθενούς εξαρτώ-
νται από τον ιστολογικό τύπο της υποκείμε-
νης εξεργασίας13. Στην απλή βλεννοκήλη ή
κύστη εκ κατακράτησης (συχνότητα εμφάνι-
σης 18%)12, το επιθήλιο είναι ατροφικό χωρίς
υπερπλαστικές αλλαγές και προκαλείται συ-
νήθως από απόφραξη με κοπρόλιθο. Η βλεν-
νοκήλη με υπερπλασία του επιθηλίου, ανευ-
ρίσκεται με συχνότητα 20%12 και ιστολογικά
μοιάζει με υπερπλαστικό πολύποδα εντέ-
ρου11. Το βλεννώδες κυσταδένωμα (52%-
84%)9,12 έχει τους χαρακτήρες νεοπλάσματος
με σωληνώδες-αδενώδες ή θηλώδες πρότυπο

ανάπτυξης επιθηλίου, με σημαντική παραγω-
γή βλέννης, και μοιάζει ιστολογικά με αδενω-
ματώδη πολύποδα εντέρου ή λαχνωτό αδένω-
μα11. Το βλεννώδες κυσταδενοκαρκίνωμα
(10-20%)2,12 διαφέρει στο ότι υπάρχει διήθη-
ση του στρώματος από κακοήθη κύτταρα και
ιστολογικά μοιάζει με τους βλεννώδεις
όγκους του εντέρου11.   
Η προεγχειρητική διάγνωση με βάση το ιστο-
ρικό, την κλινική εξέταση και τον παρακλινι-
κό έλεγχο είναι πολύ δύσκολη12. Οι ασθενείς
παρουσιάζουν συνήθως από το ιστορικό τους
οξύ ή χρόνιο άλγος στο δεξιό λαγόνιο βόθρο
και κατά την κλινική εξέταση ψηλαφητή μάζα.
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται άλγος που μι-
μείται την εικόνα οξείας σκωληκοειδίτιδας
στο 50% των περιπτώσεων11,14. Άλλες ασυνή-
θεις κλινικές εκδηλώσεις από το ιστορικό πε-
ριλαμβάνουν την εμφάνιση αιμορραγίας από
τον κατώτερο γαστρεντερικό σωλήνα λόγω
εγκολεασμού15, την κλινική εικόνα απόφρα-
ξης εντέρου λόγω εγκολεασμού ή συστροφής
εντέρου (volvulus)15, τη σήψη λόγω επιμόλυν-
σης της βλεννοκήλης, τη συμπτωματολογία
από το ουροποιητικό και την εικόνα διάτασης
της κοιλίας. Από το ουροποιητικό μπορεί να
εμφανιστεί αιματουρία ή υδρονέφρωση δεξιά
λόγω απόφραξης του ουρητήρα9. Η διάταση
της κοιλίας είναι χαρακτηριστική και περι-
γράφεται ως κοιλία «jelly belly»16 και οφείλε-
ται στην ανάπτυξη ψευδομυξώματος περιτο-
ναίου μετά από αυτόματη ρήξη του όγκου της
βλεννοκήλης9,17. Υπολογίζεται συχνότητα ρή-
ξης 20% περίπου για το βλεννώδες κυσταδέ-
νωμα και κυσταδενοκαρκίνωμα, ενώ για την
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απλή βλεννοκήλη και τη βλεννοκήλη με υπερ-
πλασία του επιθηλίου η συχνότητα είναι μι-
κρότερη11. Όσον αφορά στην κλινική εξέτα-
ση, ψηλαφητή μάζα υπάρχει στο 50% των πε-
ριπτώσεων στο δεξιό λαγόνιο βόθρο14, ενώ
ακόμα και ευμεγέθεις μάζες μπορεί να είναι
ασυμπτωματικές στο 25% των ασθενών. 
Η χρήση απεικονιστικών μεθόδων (US,CT)
οδηγεί σε χαμηλά ποσοστά προεγχειρητικής
διάγνωσης τα οποία κυμαίνονται στη βιβλιο-
γραφία από 15%18 έως 29%11. Επίσης, δεν
υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο απεικονιστικό εύ-
ρημα που να ξεχωρίζει κάποιον από τους
τέσσερις ιστολογικούς τύπους της βλεννοκή-
λης που αναφέρθηκαν.          
Τα απεικονιστικά μέσα που μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν για την προεγχειρητική αξιο-
λόγηση των ασθενών είναι:

Υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας

Η βλεννοκήλη απεικονίζεται ως κυστική μά-
ζα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
Μέγεθος:  Η απλή βλεννοκήλη και η βλεννοκή-
λη με υπερπλασία του επιθηλίου έχουν διάμε-
τρο ~2 cm, ενώ το βλεννώδες κυσταδένωμα και
κυσταδενοκαρκίνωμα έχουν διάμετρο ~6 cm19.
Σχήμα: Σφαιρικό, ωοειδές, σωληνοειδές. Σε
μικρού βαθμού διάταση της σκωληκοειδούς
απόφυσης έχουν περιγραφεί διάφορα άλλα
σχήματα, όπως απιοειδές σχήμα (pear-
shaped) ή δίκην χεριού πτηνού (chicken
drumstick) 20.
Τοίχωμα βλεννοκήλης: Πρόκειται για σαφώς
αφοριζόμενη, καλά περιγεγραμμένη μάζα με
λεπτό τοίχωμα και παρουσία αποτιτανώσεων.
Το τοίχωμα είναι λεπτό και λιγότερο ευδιά-
κριτο σε σχέση με το τοίχωμα μιας τυπικής
κύστης, λόγω της παρουσίας βλέννης (mucin)
που έχει διαφορετική (μεγαλύτερη) ακουστι-
κή αντίσταση (acoustic impedance) από αυτή
του υδαρούς περιεχομένου μιας τυπικής κύ-
στης21. Η παρουσία αποτιτανώσεων στο τοί-
χωμα αποτελεί απάντηση στη χρόνια φλεγμο-
νώδη διαδικασία που επάγεται από τη βλέννη
στο τοίχωμα της σκωληκοειδούς απόφυσης
και μπορεί να οδηγήσει σε πορσελανοειδή
απόφυση (porcelain appendix)1.

Εσωτερικές αντανακλάσεις: Πρόκειται για
κύστη ποικίλης ηχογένειας, ανάλογα με τη
σύσταση και περιεκτικότητά της σε βλέννη.
Έχουν περιγραφεί διάφορες υπερηχογραφι-
κές εικόνες και χαρακτηριστικά στη βιβλιο-
γραφία12,14,22:
- Τυπική κύστη με λεπτό τοίχωμα, εσωτερικές
αντανακλάσεις και διαφραγμάτια με ακου-
στικές σκιές.
- Σύνθετη μάζα με ακουστική ενίσχυση.
- Κυστική μάζα με εικόνα πολλαπλών στρω-
μάτων στο εσωτερικό της (internal layers) και
ασβεστοποίηση τοιχώματος.
- Επιμήκης μάζα, υποηχογενής, χωρίς οπίσθια
ακουστική ενίσχυση και με τοίχωμα λιγότερο
ευδιάκριτο από ότι αναμένεται για κύστη.
Η σύσταση της βλεννοκήλης σε βλέννη ευθύ-
νεται για την ύπαρξη ενός παθογνωμονικού
υπερηχογραφικού σημείου που ονομάζεται
«onion-skin sign». Περιγράφηκε αρχικά από
τον Degani και συν. το 200223 και αφορούσε
την περίπτωση περιστατικού κυστικής μάζας
που έμοιαζε με φιάλη (bottle-like
appearance) με ιξώδες περιεχόμενο κατανε-
μημένο σε λεπτές στρώσεις (onion skin). Στη
συνέχεια, οι Caspi και συν. το 200724 περιέ-
γραψαν επίσης το σημείο αυτό σε κυστική
μάζα που έφερε ομόκεντρες ηχογενείς στρώ-
σεις (concentric echogenic layers). Ο παθοφυ-
σιολογικός μηχανισμός του σημείου «onion-
skin sign» ανέφεραν οφείλεται στην έκκριση
και συσσώρευση υγρού πλούσιου σε βλέννη
εντός του αποφραγμένου αυλού της σκωληκοει-
δούς απόφυσης. Στη συνέχεια, υπάρχει απορ-
ρόφηση των υδαρών στοιχείων και αύξηση της
συγκέντρωσης και του ιξώδους της βλέννης
(σχηματισμός γέλης-gel). Το φαινόμενο της
στρωματοποίησης (layering phenomenon) που
ακολουθεί ερμηνεύεται ως εξής:
α) Υπάρχει διακύμανση στην έκκριση της
βλέννης (mucin) εντός της κοιλότητας.
β) Υπάρχουν διακυμάνσεις στο βαθμό απόφρα-
ξης της κοιλότητας. Η συσσώρευση βλεννώδους
υγρού οδηγεί σε αύξηση της ενδοαυλικής πίε-
σης και με αυτόν τον τρόπο σε άρση της από-
φραξης και σε προσωρινή διαφυγή υγρού στην
περιτοναϊκή κοιλότητα. Έτσι, πιθανολογείται
πως σε περιόδους χαμηλών ενδοαυλικών πιέσε-
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ων σχηματίζονται στρώματα βλέννης χαμηλής
πυκνότητας, ενώ σε περιόδους υψηλών πιέσεων
σχηματίζονται πυκνές στρώσεις βλέννης. 
Θα πρέπει να αναφερθεί πως η απεικόνιση εσω-
τερικών αντανακλάσεων με τη μορφή του onion-
skin sign εξαρτάται από τον αριθμό, σχήμα και
μέγεθος των ακουστικών επιφανειών (acoustic
interfaces) της βλέννης αλλά και από τη συχνότη-
τα του ηχοβολέα. Όσο μεγαλύτερη η συχνότητα
(high resolution) τόσο μεγαλύτερη η ευκρίνεια
και πιο εύκολη η ανάδειξη του παθογνωμονικού
αυτού σημείου.
Οπίσθιες αντανακλάσεις (back echoes): Δεν πε-
ριγράφονται οπίσθιες αντανακλάσεις λόγω του
περιεχομένου της κυστικής μάζας σε βλέννη. Η
διαφορετική ακουστική αντίσταση της βλέννης
σε σχέση με το υδαρές περιεχόμενο των τυπι-
κών κύστεων εξηγεί και αυτό το εύρημα21. 
Περιγράφονται στη βιβλιογραφία και άλλα
υπερηχογραφικά ευρήματα σε ιδιαίτερες πε-
ριπτώσεις βλεννοκήλης, όπως:
Μικροβιακή επιμόλυνση: Εντός της βλεννοκή-
λης μπορεί να απεικονιστούν υδραερικά επίπε-
δα, με συνοδό πάχυνση των μαλακών μορίων20. 
Myxoglobulosis: Δεν αποτελεί ιδιαίτερη ιστο-
λογική οντότητα παρά μόνο απεικονιστικό
εύρημα20,25. Πρόκειται για σπάνια παραλλα-
γή (variant) βλεννοκήλης η οποία συναντάται
σε συχνότητα 0.35-8%1. Η βλεννοκήλη είναι
γεμάτη με ακτινοδιαφανή σφαιρίδια
(translucent globules ή frog eggs ή pearly
spherules) τα οποία αλλάζουν θέση με τη με-
τακίνηση του ασθενούς. Τα σφαιρίδια αυτά
είναι κοκκιώδης ιστός που έχει αποσπαστεί
από το τοίχωμα, έχει αποπέσει, νεκρωθεί και
τέλος έχει αποτιτανωθεί1.     
Συστροφή βλεννοκήλης (Torsion): Στη βι-
βλιογραφία αναφέρονται μόνο 42 περιπτώ-
σεις συστροφής σκωληκοειδούς εκ των οποί-
ων μόνο οι 6 αφορούσαν βλεννοκήλη26. Πέρα
από την εικόνα οξείας κοιλίας που υπάρχει,
υπάρχουν επίσης το χαρακτηριστικό σημείο
«Whirlpool sign». Το σημείο αυτό περιγρά-
φηκε πρώτα σε περιπτώσεις συστροφής όρχε-
ος και ωοθήκης27,28 και αφορά την παρουσία
σε gray-scale απεικόνιση κυστικής μάζας με
υψηλή-χαμηλή-υψηλή ηχογένεια από μέσα
προς τα έξω.

Ψευδομύξωμα περιτοναίου: Παρατηρείται η
εικόνα βλεννώδους ασκίτη (gelatinous
ascites)29 με διαφραγμάτια και ποικίλες αντα-
νακλάσεις που δεν αλλάζουν θέση με τη με-
τακίνηση του ασθενούς. 

Αξονική τομογραφία (CT)

Τα ευρήματα είναι μη-ειδικά και αφορούν
την απεικόνιση κυστικής μάζας, με σχήμα
απιοειδές ή σφαιρικό, σαφώς αφοριζόμενης,
με σήμα χαμηλής εξασθένησης (low
attenuation) στην ανατομική θέση της σκωλη-
κοειδούς απόφυσης12. Η αξονική τομογραφία
απεικονίζει καλύτερα τις ανατομικές θέσεις
των γειτονικών οργάνων και ιδιαίτερα του τυ-
φλού20. Αναφέρεται επίσης πως στο 50% των
περιπτώσεων αναδεικνύονται τοιχωματικές
ασβεστώσεις στην αξονική τομογραφία11.
Σημείο ενδεικτικό κακοήθειας που μπορεί να
χρησιμεύσει στη διαφοροδιάγνωση μεταξύ
βλεννώδους κυσταδενώματος-κυσταδενοκαρ-
κινώματος είναι η παρουσία οζιδίων
(nodules) στο τοίχωμα της βλεννοκήλης που
προσλαμβάνουν σκιαγραφικό και παρουσιά-
ζουν σκιαγραφική ενίσχυση11,12.  

Μαγνητική τομογραφία (ΜRI)

Τα ευρήματα αφορούν την απεικόνιση κυστι-
κής μάζας με χαμηλό-ενδιάμεσο σήμα στις ει-
κόνες Τ1 προσανατολισμού και υψηλού σή-
ματος στις Τ2 προσανατολισμού30,31. Το υψη-
λό σήμα στις Τ2 εικόνες αποδίδεται στο υψη-
λό πρωτεϊνικό περιεχόμενο της βλεννοκή-
λης32. Η μαγνητική τομογραφία δεν υπερτε-
ρεί της αξονικής τομογραφίας, απλά επιβε-
βαιώνει τα CT ευρήματα και υστερεί στο ότι
δεν αναδεικνύει καλά τις αποτιτανώσεις. 

Άλλα απεικονιστικά διαγνωστικά μέσα:

Απλή ακτινογραφία κοιλίας: Μη ειδικά ευρή-
ματα. Απεικονίζει μάζα μαλακών μορίων με
αποτιτανώσεις περιφερικές δίκην δακτυλίου
(rim-like calcifications)11.
Βαριούχος υποκλυσμός: Υπάρχει έλλειμμα
πλήρωσης τυφλού ή εικόνα εξέλκωσης. Επί-
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σης, συχνά υπάρχει εικόνα εξωτερικής πίε-
σης στο τυφλό33.
Κολονοσκόπηση:  Υπάρχει το χαρακτηριστι-
κό «Volcano sign»33. Με το ενδοσκόπιο απει-
κονίζεται το στόμιο εισόδου στην σκωληκοει-
δή απόφυση ως χοάνη ομαλής παρυφής η
οποία περιβάλλεται από φυσιολογικό βλεν-
νογόνο ή κίτρινου χρώματος (δίκην λιπώμα-
τος) υποβλεννογόνια μάζα. Το στόμιο αυτό
μετακινείται μέσα-έξω με τις αναπνευστικές
κινήσεις του ασθενούς.  
Η προεγχειρητική αξιολόγηση του ασθενούς
συμπληρώνεται με την αναζήτηση καρκινι-
κών δεικτών στο ορό του αίματος. Στη βιβλιο-
γραφία αναφέρονται αυξημένα τα επίπεδα
των δεικτών CEA34, CA19-914,34 και CA12522

σε περιπτώσεις βλεννώδους κυσταδενώματος
και κυσταδενοκαρκινώματος. Αντίθετα, οι
δείκτες β-HCG και aFP δεν έχουν αναφερθεί
ποτέ αυξημένοι. 
Η διαφορική διάγνωση της βλεννοκήλης
σκωληκοειδούς περιλαμβάνει μια σειρά από
καταστάσεις, όπως γυναικολογικές παθή-
σεις2,11,35 (κυστικοί όγκοι δεξιού εξαρτήμα-
τος, υδροσάλπιγγα, σαλπιγγο-ωοθηκικό από-
στημα, επιπλεγμένη παραωοθηκική/παρα-
σαλπιγγική κύστη, ενδομητρίωση, βλεννώδεις
όγκοι ωοθήκης κ.α), καλοήθεις όγκους σκω-
ληκοειδούς11 (λειομύωμα, ίνωμα, λίπωμα,
λέμφωμα, ενδομητρίωση κ.α.) και άλλες
ενδοκοιλιακές καταστάσεις (εκκόλπωμα
Meckel30, οξεία σκωληκοειδίτιδα, όγκοι τυ-
φλού, εκκολπωματίτις δεξιά36, εγκολεασμός
εντέρου, κύστεις μεσεντερίου/επιπλόου2, λεμ-
φοκήλη, αιμάτωμα/όγκοι μεσεντερίου, απόστη-
μα (ενδοκοιλιακό/οπισθοπεριτοναϊκό κ.α.).  
Η αντιμετώπιση των ασθενών είναι χειρουρ-
γική και η εξαίρεση της μάζας μπορεί να γί-
νει λαπαροσκοπικά ή με λαπαροτομία. Η λα-
παροσκοπική προσέγγιση προσφέρει το πλε-
ονέκτημα της καλής έκθεσης πεδίου, της κα-
λύτερης αξιολόγησης της περιτοναϊκής κοιλό-
τητας, το όφελος της ταχύτερης ανάρρωσης
καθώς και του καλύτερου αισθητικού αποτε-
λέσματος. Θα πρέπει όμως να αποφεύγεται η
τραυματική σύλληψη της βλεννοκήλης και η
ρήξη της, ενώ η αφαίρεσή της θα πρέπει να
γίνεται με τη χρήση ειδικού ασκού

(endobag)4. Η μετατροπή της επέμβασης σε
ανοικτή επέμβαση λαπαροτομίας
(laparoconversion) θα πρέπει να γίνεται σε
τραυματική σύλληψη της βλεννοκήλης, σε ρή-
ξη του βλεννώδους περιεχομένου εντός της
κοιλίας37, εάν ο όγκος επεκτείνεται πέραν της
σκωληκοειδούς, και τέλος αν υπάρχουν στοι-
χεία κακοήθειας, όπως εμφυτεύσεις επιπλό-
ου ή περιτοναίου. Και στη λαπαροσκοπική
προσέγγιση και στην λαπαροτομία, αν η τα-
χεία βιοψία της βλεννοκήλης είναι αρνητική
αρκεί η απλή σκωληκοειδεκτομή. Αν είναι
θετική για κακοήθεια, θα πρέπει να γίνεται
δεξιά ημικολεκτομή. Σε κάθε τύπο προσπέ-
λασης, θα πρέπει να γίνεται επιμελής έλεγχος
όλων των ενδοκοιλιακών οργάνων για την
ύπαρξη εμφυτεύσεων καθώς και συνύπαρξης
άλλων καρκίνων. Η βιβλιογραφία αναφέρει
συνύπαρξη αδενοκαρκινώματος παχέος εντέ-
ρου (21%) και ωοθήκης (27%)8. Άλλες ανα-
φορές δείχνουν επίπτωση όγκων παχέος
εντέρου 6 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με το
γενικό πληθυσμό4. Αν συμβεί ρήξη της βλεν-
νοκήλης θα πρέπει να γίνει επίσης επιμελής
καθαρισμός του βλεννώδους υλικού. Έχει
βρεθεί πως και τα βλεννώδη κυσταδενώματα
και τα κυσταδενοκαρκινώματα μπορούν να
οδηγήσουν σε ψευδομύξωμα περιτοναίου38

με κλινική εικόνα που εξαρτάται από το βαθ-
μό δυσπλασίας του βλεννοπαραγωγού επιθη-
λίου. Στην περίπτωση μάλιστα αυτή, επειδή
δεν περιγράφεται λεμφογενής ή αιματογενής
διασπορά κυττάρων38, συστήνεται η διεγχει-
ρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία και
η εκτομή του επιπλόου19,30.  
Η πενταετής επιβίωση των ασθενών με απλή
βλεννοκήλη, βλεννοκήλη με υπερπλασία επι-
θηλίου και βλεννώδες κυσταδένωμα είναι 91-
100%2,11,30. Αντίθετα, η πενταετής επιβίωση
σε κυσταδενοκαρκίνωμα είναι μόλις 25% λό-
γω επιπλοκών από ψευδομύξωμα περιτοναί-
ου και ο θάνατος προέρχεται συνήθως από
απόφραξη εντέρου ή νεφρική ανεπάρκεια11.
Αναφέρεται επίσης πως η δεκαετής επιβίωση
σε βλεννώδες κυσταδενοκαρκίνωμα είναι
65% αν έγινε ημικολεκτομή και 37% αν έγινε
μόνο σκωληκοειδεκτομή30.  
Μετά την επέμβαση είναι απαραίτητη η πα-
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ρακολούθηση των ασθενών λόγω των υπο-
τροπών ψευδομυξώματος περιτοναίου (έως
και 6 έτη μετά την επέμβαση, ακόμα και σε
καλοήθεις ιστολογικούς τύπους)11 και της
ύπαρξης σύγχρονων και μετάχρονων καρκί-
νων παχέος εντέρου και ωοθήκης39. Λόγω
λανθάνοντος χρόνου ανάπτυξης ψευδομυξώ-
ματος περιτοναίου 2 έτη (αν και μπορεί να
ξεπεράσει και τα 10 έτη)16 συστήνεται παρα-
κολούθηση (follow-up) για τουλάχιστον 5 έτη
σε κάθε ιστολογικό τύπο βλεννοκήλης με φυ-
σική εξέταση, μέτρηση δεικτών CEA, CA19-
9, αξονικής τομογραφίας κοιλίας κάθε έτος
και κολονοσκόπησης λόγω του μετάχρονου/
σύγχρονου καρκίνου παχέος εντέρου.     
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Summary
Mucocele of the vermiform appendix is a rare
entity usually mimicking a right sided adnexal
mass. It manifests in middle aged patients and
clinically presents as a mass in the right iliac
fossa with acute or chronic pain, whereas in
half the patients is asymptomatic. Preopera-
tive diagnosis with the use of imaging studies
(US, CT, MRI) is often not possible since
findings are non specific. Treatment of choice
is appendectomy, although in underlying ma-
lignancy a right hemicolectomy is needed. We

describe the case of appendiceal mucocele in
a 78 year old female patient which initially
gave the impression of a potentially malignant
right ovarian tumour. We also present a re-
view of literature with imaging features of this
entity. It is important to increase preoperative
diagnosis capability so as to prevent rupture
and spillage of mucocele at surgery which
leads to pseudomyxoma peritonei and to seek
at the same operative time for the presence of
synchronous colorectal neoplasms. 

Key words: Appendiceal mucocele, imaging studies, ultra-

sound, magnetic tomography   
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Περίληψη
Κατά το τακτικό υπερηχογράφημα β' επιπέδου, την 24η εβδο-
μάδα, βρέθηκε μία μεγάλη (165 x 235 x 250 mm), απλή, μονή-
ρης, ανηχοϊκή κύστη που καταλάμβανε την περιομφαλική χώρα
ύπερθεν της μήτρας, σε μία προηγουμένως ασυμπτωματική
39χρονη γυναίκα με μονήρη κύηση μετά από αυτόματη σύλλη-
ψη. Λόγω του σταδιακώς εντεινόμενου αισθήματος κοιλιακής
δυσφορίας, η κύστη αφαιρέθηκε στις 27 εβδομάδες, μετά από
αναρρόφηση 6,3 λίτρων ορώδους υγρού. Παθολογοανατομικά, το
μόρφωμα διαγνώστηκε ως μια μεγάλη ωχρινοποιημένη θυλακι-
κή κύστη της κύησης. Με κολπικό τοκετό γεννήθηκε ένα υγιές
τελειόμηνο άρρεν νεογνό. 
Μία ταχέως αναπτυσσόμενη ωοθηκική μάζα θέτει σημαντικά δια-
γνωστικά προβλήματα. Οι μεγάλες ωχρινοποιημένες κύστεις της
κύησης είναι σπάνιες και θεωρείται ότι στην παθογένεσή τους
ενέχεται η διέγερση από την ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη
(hCG) ή η αυξημένη ιστική ευαισθησία στην hCG. Οι κύστεις αυ-
τές εμφανίζονται αποκλειστικά κατά την κύηση και χαρακτηρίζο-
νται από το συνδυασμό καλοήθους εμφάνισης και της τάσης να
αναπτύσσονται ταχέως, καταλήγοντας να είναι συμπτωματικές
και τις περισσότερες φορές να απαιτούν χειρουργική επέμβαση.

Λέξεις - κλειδιά: ωχρινοποιημένη κύστη, υπερηχογραφία, εξαρτηματική μάζα,

κύηση
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Εισαγωγή
Οι ωοθηκικές μάζες είναι σχετικά συχνές κα-
τά την κύηση, με την επίπτωσή τους να κυμαί-
νεται μεταξύ 2,3% και 5,4% σε προοπτικές
μελέτες. Την πλειοψηφία αυτών των μαζών
αποτελούν οι λειτουργικές κύστεις και ακο-
λουθούν τα καλοήθη κυστικά τερατώματα, τα
ορώδη κυσταδενώματα, οι παραωοθηκικές
κύστεις, τα βλεννώδη κυσταδενώματα, τα εν-
δομητριώματα και -σπάνια- οι κακοήθεις
όγκοι.1
Οι εξαρτηματικές κύστεις είναι συνήθως μι-
κρές (<5 cm), παραμένουν ασυμπτωματικές
και τείνουν να υποχωρούν πριν τον τοκετό2,3,
οι περισσότερες δε κατά το πρώτο τρίμηνο.4
Απλές κύστεις με διάμετρο μεγαλύτερη των 5
cm εμφανίζονται σπάνια (περίπου 4% του συ-
νόλου). Και αυτές έχουν την τάση να υποχω-
ρούν αυτόματα, αλλά σε σύγκριση με τις μι-
κρότερες κύστεις είναι περισσότερο πιθανό
να επιπλακούν από συστροφή ή αιμορραγία,
απαιτώντας χειρουργική αφαίρεση κατά την
κύηση, ή ακόμη να σχετίζονται με κακοήθεια,
ιδίως όταν αυξάνουν σε μέγεθος.3,5,6

Η μεγάλη ωχρινοποιημένη θυλακική κύστη της
κύησης είναι ένας σπάνιος τύπος ταχέως ανα-
πτυσσόμενης ωοθηκικής μάζας κατά την κύη-
ση, που συχνά απαιτεί χειρουργική αφαίρεση.
Μόνο λίγα περιστατικά έχουν διαγνωστεί
προγεννητικά ως τώρα. Παρουσιάζουμε ένα
περιστατικό μεγάλης ωχρινοποιημένης θυλα-
κικής κύστης της κύησης και μια ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας αναφορικά με τα χαρακτη-
ριστικά, την πορεία και την έκβαση τέτοιων
κύστεων που διαγνώστηκαν προγεννητικά.

Παρουσίαση περιστατικού

Κατά το τακτικό υπερηχογράφημα β' επιπέ-
δου στις 24+1 εβδομάδες, ανευρέθηκε μία με-
γάλη (165 x 235 x 250 mm), μονήρης, μονόχω-
ρη κύστη με λεπτό, λείο τοίχωμα και ομοιογε-
νές ανηχοΐκό περιεχόμενο, που καταλάμβανε
την περιομφαλική χώρα ύπερθεν της μήτρας,
σε μία προηγουμένως ασυμπτωματική 39χρο-
νη πρωτοτόκο με μονήρη κύηση μετά από αυ-
τόματη σύλληψη (εικ.1). Στον υπερηχογραφι-
κό έλεγχο του πρώτου τριμήνου δεν είχε βρε-

θεί καμία παθολογική κοιλιακή μάζα. Μετά
από μία εβδομάδα διενεργήθηκε μαγνητική
τομογραφία για την περαιτέρω διασαφήνιση
των χαρακτηριστικών της μάζας, και η προέ-
λευσή της εντοπίστηκε στην αριστερή ωοθή-
κη, επιβεβαιώνοντας τα υπερηχογραφικά ευ-
ρήματα. Δεδομένης της χαμηλής πιθανότητας
για κακοήθεια, συζητήθηκαν οι κίνδυνοι και
τα οφέλη της συντηρητικής θεραπείας έναντι
της κυστεκτομής και αρχικά συμφωνήθηκε
ένα πλάνο παρακολούθησης.
Ωστόσο, η ασθενής σύντομα ανέφερε σταδια-
κά εντεινόμενο αίσθημα κοιλιακής δυσφο-
ρίας και πραγματοποιήθηκε κυστεκτομή με
λαπαροτομία στις 27+2 εβδομάδες, μετά από
αναρρόφηση 6,3 λίτρων ορώδους υγρού
(εικ.2). Μακροσκοπικά, το τοίχωμα της κύ-
στης είχε πάχος 2-4 mm· η εξωτερική επιφά-
νεια ήταν λεία και ομαλή, ενώ η εσωτερική
επιφάνεια ήταν μικροκοκκιώδης. Μικροσκο-
πικά, η εσωτερική επιφάνεια επαλειφόταν
εστιακά από απλό ή πολύστιβο έντονα ωχρι-
νοποιημένο επιθήλιο με δύσμορφους εστιακά
πυρήνες και χωρίς πυρηνοκινησίες. Στη με-
γαλύτερη έκτασή του το επιθήλιο είχε αποπέ-
σει και διατηρούνταν μία λεπτή ζώνη βασίφι-
λου ινώδους στρώματος. Στην εξωτερική επι-
φάνεια παρατηρήθηκε εστιακή υπερπλασία
των μεσοθηλιακών κυττάρων (εικ.3). 
Η παθολογοανατομική διάγνωση ήταν αυτή
της μεγάλης μονήρους ωχρινοποιημένης θυ-
λακικής κύστης της κύησης. Η κύηση συνεχί-
στηκε χωρίς επιπλοκές και στις 39+2 εβδομά-
δες γεννήθηκε με κολπικό τοκετό ένα υγιές
άρρεν νεογνό με βάρος 3300 gr και Apgar
score 9 στο πρώτο και 10 στο πέμπτο λεπτό.

Συζήτηση

Βρέθηκαν οκτώ δημοσιευμένες αναφορές
επιβεβαιωμένων7-14 και δύο αναφορές πιθα-
νών15,16 μεγάλων ωχρινοποιημένων θυλακι-
κών κύστεων της κύησης και της λοχείας· πέ-
ντε περιστατικά (συμπεριλαμβανομένου και
του παρόντος) διαγνώστηκαν και παρακο-
λουθήθηκαν προγεννητικά.
Και στις πέντε περιπτώσεις που διαγνώστη-
καν προγεννητικά, οι μεγάλες ωχρινοποιημέ-
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νες θυλακικές κύστεις της κύησης περιγρά-
φονται ως μονήρεις, μονόχωρες κύστεις με
λείο, λεπτό τοίχωμα και ομοιογενές ανηχοϊκό
(ορώδες) περιεχόμενο. Με μία εξαίρεση13, οι
μεγάλες ωχρινοποιημένες θυλακικές κύστεις
της κύησης φάνηκαν να αυξάνουν σε μέγεθος

κατά την κύηση, καταλήγοντας τελικά να είναι
συμπτωματικές. Στη μεγαλύτερη κύστη που
διαγνώστηκε προγεννητικά, το μέγεθος αυξή-
θηκε από 16 cm στις 19 εβδομάδες σε 30 cm
στις 25 εβδομάδες και τελικά αναρροφήθηκαν
10-15 λίτρα υγρού στο πέρας της κύησης.
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των προγεννητικά διαγνωσμένων μεγάλων ωχρινοποιημένων θυλακικών
κύστεων της κύησης
Έρευνα Χαρακτηριστικά Εξέλιξη Εμβρυϊκό 

κατά τον εντοπισμό αποτέλεσμα

ΒΓ: βάρος γέννησης, CT: αξονική τομογραφία, CEA: καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο

Παρούσα μελέτη

Zhang et al. 2007 13

Wang et al. 2006 12

Fang et al. 2005 11

Haddad et al. 2000 10

Ασυμπτωματική (16 x 25
cm) απλή κύστη στην
κάτω κοιλία, που ανι-
χνεύθηκε σε έλεγχο
ρουτίνας στις 24 εβδο-
μάδες. Προέλευση: αρι-
στερή ωοθήκη
Κύστη 15 x 14 x 12 cm με
λείο τοίχωμα, στην αρι-
στερή ωοθήκη, στις 20
εβδομάδες.

Μεγάλη κυστική κοιλια-
κή μάζα στις 27 εβδομά-
δες. Προέλευση: δεξιά
ωοθήκη

Απλή, μονήρης κύστη
μεγέθους 9 cm στις 15
εβδομάδες.

Μονόχωρη κύστη μεγέ-
θους 9,5 cm, με λείο τοί-
χωμα και ανηχοϊκό
υγρό. Προέλευση: δεξιά
ωοθήκη

Σταδιακή ανάπτυξη δυσφο-
ρίας έως τις 27 εβδομάδες.
Μέση τομή, αναρρόφηση 6,3
lt υγρού και κυστεκτομή με
διατήρηση της ωοθήκης.

Αυτόματος τοκετός στις 31
εβδομάδες. Εμμένουσα μετα-
γεννητική κολπική αιμόρροια
για 3 μήνες, που θεραπεύθη-
κε με λαπαροσκοπική εκτομή
της κύστης, μεγέθους τότε 12
x 11 x 10 cm.
Η μεταγεννητική CT ανέδει-
ξε κύστη μεγέθους 32 x 32 x
20 cm, για την οποία τελικά
απαιτήθηκε ερευνητική λα-
παροτομή εξαιτίας (μεταγεν-
νητικής) ρήξης.
Αύξηση του μεγέθους στα 16
cm στις 19 εβδομάδες και στα
30 cm  στις 25 εβδομάδες. CEA
και CA-125 αρνητικά. Λόγω
των εντεινόμενων συμπτωμά-
των απαιτήθηκε κυστεκτομή
και καισαρική τομή στις 36
εβδομάδες.
Αύξηση της διαμέτρου στα
15,7 cm στις 14 εβδομάδες.
Κυστεκτομή στις 14 εβδομά-
δες λόγω οξέος δεξιού κοι-
λιακού αλγούς.

Αυτόματος κολπικός τοκε-
τός στις 39 εβδομάδες,
υγιές άρρεν νεογνό, ΒΓ
3300 gr.

Αυτόματες ωδίνες στις 31
εβδομάδες, με τοκετό νε-
κρού νεογνού και πλήρους
πλακούντα. (δε δίνονται
περαιτέρω πληροφορίες)

Αυτόματος κολπικός τοκε-
τός στις 40 εβδομάδες,
υγιές άρρεν νεογνό, ΒΓ
3078 gr.

Καισαρική τομή στις 36
εβδομάδες, υγιές θήλυ νε-
ογνό, ΒΓ 2200 gr.

Παρατηρήθηκε φυσιολο-
γική μετεγχειρητική πο-
ρεία, χωρίς δεδομένα για
το περιγεννητικό αποτέλε-
σμα.
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Το περιγεννητικό αποτέλεσμα είναι συνήθως
ευνοϊκό, με τα νεογνά να γεννιούνται ζωντα-
νά και τελειόμηνα (στο παρόν περιστατικό) ή
σχεδόν τελειόμηνα11. Σε μία περίπτωση, η
κύηση κατέληξε σε πρόωρες ωδίνες στις 31
εβδομάδες και γεννήθηκε ένα νεκρό νεογνό.
Δυστυχώς, οι ερευνητές δεν παρέχουν περαι-
τέρω πληροφορίες για το νεογνό και δεν τεκ-
μηριώνουν το εάν και πώς η κύστη σχετιζόταν
με αυτό το δυσμενές αποτέλεσμα. 13

Σε τρεις από τις τέσσερις περιπτώσεις με κα-
λό περιγεννητικό αποτέλεσμα, η βαθμιαία
εξέλιξη των συμπτωμάτων τελικά οδήγησε
στην ανάγκη για προγεννητική κυστεκτομή·
σε δύο τέτοια περιστατικά η κύστη αφαιρέθη-
κε στο πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο (στο πα-
ρόν περιστατικό), ενώ στην τρίτη περίπτωση
η κυστεκτομή συνδυάστηκε με την καισαρική
τομή στις 36 εβδομάδες11. Το υγρό που αναρ-
ροφήθηκε από αυτές τις κύστεις ήταν καθαρό
ή κιτρινωπό, ορώδες, μετρίως κυτταροβριθές
κατά την κυτταρολογική εξέταση, περιέχο-
ντας εκφυλισμένα ερυθροκύτταρα, μακροφά-
γα και ωχρινοποιημένα κοκκιώδη κύτταρα με
φυσιολογικούς πυρήνες και φυσιολογική
αναλογία πυρήνα - κυτταροπλάσματος.
Μία αυξανόμενη σε μέγεθος εξαρτηματική
μάζα που δεν είχε εντοπισθεί νωρίτερα μπο-
ρεί να θέσει διαγνωστικά και θεραπευτικά
διλήμματα κατά την κύηση. Παρόλο που οι
μεγάλες ωχρινοποιημένες θυλακικές κύστεις

της κύησης δεν είναι συχνές, η καλοήθης φύ-
ση τους και τα χαρακτηριστικά υπερηχογρα-
φικά και κλινικά γνωρίσματά τους τις καθι-
στούν σημαντικές στη διαφοροδιαγνωστική
διερεύνηση τέτοιων μαζών.
Θεωρείται ότι στην παθογένεση των μεγάλων
ωχρινοποιημένων θυλακικών κύστεων της
κύησης ενέχεται η διέγερση από την ανθρώ-
πινη χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG) 7 ή η αυ-
ξημένη ιστική ευαισθησία στην hCG 10. Ωστό-
σο, οι κύστεις αυτές μπορούν να εμφανι-
σθούν έως και 3 μήνες μετά τον τοκετό 9,15,
όταν η hCG έχει φυσιολογικά καταστεί μη
ανιχνεύσιμη. Οι Clement και Scully υποστη-
ρίζουν ότι οι κύστεις αυτές αναπτύσσονται
αρχικά (προγεννητικά) υπό τη διέγερση της
hCG, έστω και σε διαστάσεις που δεν τις κα-
θιστούν ανιχνεύσιμες, και ακολουθεί περαι-
τέρω αύξηση του μεγέθους τους, πιθανώς
οφειλόμενη στα αυξημένα επίπεδα των υπο-
φυσιακών γοναδοτροπινών (FSH/LH), εάν
δεν ακολουθήσει θηλασμός κατά τη λοχεία. 9
Η υπερηχογραφική εικόνα των μεγάλων
ωχρινοποιημένων θυλακικών κύστεων της
κύησης διευκολύνει τη διαφοροδιάγνωσή
τους από άλλες, συχνότερες εξαρτηματικές
μάζες. Οι θυλακικές κύστεις και οι κύστεις
του ωχρού σωματίου είναι σχετικά συχνές,
αλλά σπάνια υπερβαίνουν τα 6-8 cm σε διά-
μετρο.10,12 Το ωχρίνωμα της κύησης και το
υπεραντιδραστικό ωχρό σωμάτιο είναι μάζες
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Εικόνα 1. Υπερηχογραφική εικόνα μεγάλης ωχρι-
νοποιημένης θυλακικής κύστης της κύησης που
ανιχνεύθηκε στις 24 εβδομάδες.

Εικόνα 2. Φωτογραφία του χειρουργικού παρα-
σκευάσματος. Η κύστη είχε μεγάλο μέγεθος και
λεπτό, λείο τοίχωμα.
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που εμφανίζονται αποκλειστικά κατά την
κύηση και μπορούν να προκαλέσουν αρρενο-
ποίηση στη μητέρα (25-35%), ενώ τα ωχρινώ-
ματα προκαλούν επίσης αρρενοποίηση στο
θήλυ έμβρυο περίπου στο 1/3 των περιστατι-
κών.7,10,17 Όταν διαγνωστούν προγεννητικά,
εμφανίζονται ως σύνθετες ωοθηκικές μάζες.
Τα ωχρινώματα είναι τυπικά πολλαπλές και
συχνά αμφοτερόπλευρες ογκόμορφες μάζες.
Η σύστασή τους είναι ως επί το πλείστον συ-
μπαγής, αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνουν
και κυστικά στοιχεία· τυπικά έχουν μέγεθος
6-10 cm, περιστασιακά δε φτάνουν τα 20
cm.10,18 Το υπεραντιδραστικό ωχρό είναι τυ-
πικά αμφοτερόπλευρο και χαρακτηρίζεται
από ωοθηκική διόγκωση που οφείλεται σε
πολυάριθμες ωχρινοποιημένες θυλακικές κύ-
στεις, συχνά με αιμορραγικές περιοχές. Σε
αντίθεση με το ωχρίνωμα, το υπεραντιδραστι-
κό ωχρο εμφανίζεται υπό συνθήκες υπέρμε-
τρα υψηλών επίπεδων hCG (δίδυμος κύηση,
μύλη κύηση, ύδρωπας, χοριοκαρκίνωμα). 10,17

Διαγνωστικό πρόβλημα μπορεί να ανακύψει
με τα ορώδη κυσταδενώματα, που είναι συνή-
θως μονόχωρα (περιστασιακά δίχωρα), με λε-
πτό, λείο τοίχωμα, λεπτό, ομαλό διάφραγμα
(όταν υπάρχει) και ομοιογενές ανηχοϊκό πε-
ριεχόμενο.19 Το ίδιο ισχύει και στα καλοήθη
κυστικά τερατώματα, που μπορεί να ποικί-
λουν από εντελώς κυστικά έως ηχογενή, με
διαφορετικούς βαθμούς πυκνότητας και σκία-

σης.20 Τέτοιες κύστεις συνήθως δεν εμφανί-
ζουν τον ταχύ ρυθμό ανάπτυξης των μεγάλων
ωχρινοποιημένων θυλακικών κύστεων της
κύησης και μόνο σπάνια απαιτείται αφαίρεσή
τους κατά την κύηση λόγω συμπτωμάτων.21

Ο προβληματισμός με μια ωοθηκική μάζα,
ιδιαίτερα εάν αυξάνει σε μέγεθος, είναι το
ενδεχόμενο κακοήθειας. Μία κακοήθης μάζα
συνήθως αναμένεται να έχει συμπαγή ή ως
επί το πλείστον συμπαγή εμφάνιση, ανωμα-
λίες στο τοίχωμα και θηλοειδείς προσεκβολές
ή παχιά διαφράγματα στο εσωτερικό της22,
χαρακτηριστικά που δεν εμφανίζουν οι ωχρι-
νοποιημένες θυλακικές κύστεις. Ωστόσο,
ακόμη και όταν πρόκειται για μία απλή μάζα,
το αρχικό μεγάλο μέγεθος που στην πορεία
αυξάνεται περαιτέρω είναι επίσης παράγο-
ντας κινδύνου για κακοήθεια. Ευτυχώς, λιγό-
τερο από το 1% των ωοθηκικών μαζών κατά
την κύηση είναι κακοήθεις, το 1/3 δε από αυ-
τές είναι όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων23,
επομένως τα υπερηχογραφικά ευρήματα
έχουν χαμηλή θετική προγνωστική αξία. Πα-
ρά ταύτα, για τις μεγάλες μάζες συνιστάται
στενή παρακολούθηση, ιδιαίτερα δεδομένου
ότι η αξιοπιστία των επικουρικών εξετάσεων
(πχ. δείκτες Doppler, CA-125, β-HCG ή
AFP) ελαττώνεται συνεπεία των φυσιολογι-
κών μεταβολών κατά την κύηση.
Όπως με κάθε εξαρτηματική μάζα, η αντιμε-
τώπιση περιλαμβάνει την παρακολούθηση εί-
τε τη χειρουργική εκτομή. Τα θεωρητικά μει-
ονεκτήματα της πρώτης προσέγγισης είναι το
ενδεχόμενο εμφάνισης επιπλοκών (ρήξη ή
συστροφή) ή, σπάνια, η εξαλλαγή σε κακοή-
θεια. Αντίθετα, η κυστεκτομή μπορεί να αυ-
ξήσει την πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών
στο έμβρυο. Δεδομένα από σειρές κατά την
κύηση δείχνουν ότι ο κίνδυνος συστροφής σε
κύστεις διαμέτρου 6-8 cm είναι 22%.6 Γενικό-
τερα, μία στις εννέα κύστεις με μέγεθος με-
γαλύτερο από 5 cm θα απαιτήσει χειρουργική
επέμβαση και το ποσοστό αυξάνει σε 45%
για τις συμπτωματικές κύστεις3. Αν και τα δη-
μοσιευμένα δεδομένα που αφορούν ειδικά
τις μεγάλες ωχρινοποιημένες θυλακικές κύ-
στεις της κύησης είναι περιορισμένα, η τάση
τους να μεγεθύνονται τις κατατάσσει σε θέση
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Εικόνα 3. Ιστολογικό παρασκεύασμα. Έντονα ωχρι-
νοποιημένο επιθήλιο με εστιακά δύσμορφους πυρή-
νες. Εστιακή υπερπλασία των μεσοθηλιακών κυττά-
ρων στην εξωτερική επιφάνεια.
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υψηλότερου κινδύνου και η αφαίρεσή τους
κατέστη απαραίτητη και στα πέντε περιστατι-
κά, είτε προγεννητικά (παρούσα μελέτη) 10,11

ή κατά τη λοχεία 12,13. Ευτυχώς, φαίνεται ότι
οι επεμβάσεις στα εξαρτήματα κατά την κύη-
ση είναι πολύ ασφαλείς· σε μία αναδρομική
σειρά 93 επεμβάσεων για εξαρτηματικές μά-
ζες προγεννητικά (60 εκλεκτικές επεμβάσεις,
33 επείγουσες επεμβάσεις λόγω συστροφής),
μόνο μία γυναίκα που υπεβλήθη σε εκλεκτική
λαπαροσκόπηση στις 9 εβδομάδες απέβαλε
στις 15 εβδομάδες 6.
Συμπερασματικά, η μεγάλη ωχρινοποιημένη
θυλακική κύστη της κύησης είναι ένας σπά-
νιος τύπος κυστικής μάζας που εμφανίζεται
αποκλειστικά κατά την κύηση και που θα
πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφοροδιά-
γνωση μίας αυξανόμενης σε μέγεθος απλής
κύστης. Οι κύστεις αυτές χαρακτηρίζονται
από την καλοήθη εμφάνισή τους και την τάση
τους να αναπτύσσονται ταχέως, τελικά κατα-
λήγοντας να είναι συμπτωματικές και τις πε-
ρισσότερες φορές καθιστώντας απαραίτητη
τη χειρουργική εκτομή τους.

Large luteinized follicular cyst of pregnancy:
case report and review of the literature
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Summary
During routine anomaly scan at 24 weeks, a
large (165x235x250 mm) simple, echo-free
cyst, occupying the central abdominal area
above the uterus was detected, in a previously
asymptomatic 39-year old woman with a sin-
gleton pregnancy after a spontaneous concep-
tion. Due to gradually increasing abdominal
discomfort, the cyst was removed at 27 weeks,
after aspiration of 6.3 liters of serous fluid.
Pathology indicated a large luteinized follicu-
lar cyst of pregnancy. A healthy male infant
was born vaginally at term. A rapidly enlarg-
ing ovarian mass in pregnancy poses signifi-
cant diagnostic problems. Large luteinized
cysts of pregnancy are uncommon and it is be-
lieved that stimulation by human chorionic
gonadotrophin (hCG), or increased tissue
sensitivity to hCG are involved in their patho-
genesis. These cysts are particular to pregnan-
cy and are characterized by the combination
of a benign appearance and a tendency to en-
large rapidly, eventually becoming sympto-
matic and most often requiring surgery.

Key words: luteinized cyst; ultrasound; adnexal; mass; preg-

nancy
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ΠPOΣEXH ΣYNEΔPIA

❏ Global Congress of Maternal and Infant Health,
21-26/9/2009 Barcelona, Barcelona2010@matres-mundi.org 

❏ 7th Conference of the European Society For Infectious Diseases In Obstetrics And Gynaecology,
September 18-21, 2010,  Trieste - Italy, gaia@ekipeventi.it, Tel, +39 333 4014910, Fax, +39 040 9870136

❏ Global Congress Of Maternal And Infant Health, 
September 22-26, 2010,  Barcelona - Spain, www.globalcongress2010.com 

❏ XVII World Congress of the International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy, 
3-6 Οκτωβρίου 2010, Melbourne, Australia, isshp2010@arinex.com.au, www.isshp2010-melbourne.org 

❏ 4th Meeing of Federation of Gynecology & Obstetrics
7-9 Οκτωβρίου 2010, Tunisia, www.fgom2010tunisia.org

❏ 20th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology Prague, 

10-14 Οκτωβρίου 2010-02-01, Czach Republic, www.isuog.org

❏ 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδομητρίωσης, Ελληνική Εταιρεία Ενδομητρίωσης,
16-17 Οκτωβρίου 2010, Αμφιθέατρο Ιατρικού Τμήματος Παν/μίου Κρήτης - Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης. Ελληνική Εταιρία Ενδομητρίωσης. Οργά-

νωση: MDcongress, Αλ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210.6074200, e-mail: md@mdcongress.gr, www.4endomitriosis.mdcongress.gr 

❏ IAPM, Osaka,
22-24 Οκτωβρίου 2010  www.fetal-medicine-pooh.ip 

❏ 28ο Σεμινάριο Αντιμετώπισης Μαιευτικών Επειγόντων Περιστατικών ALSO, 
23-24 Οκτωβρίου 2010, Β’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Παν. Αθηνών, Αθήνα

❏ 16th International Congressof the international society of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology,
28-30 Οκτωβρίου 2010-02-01, Venezia, Italy

❏ The 13rd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI), November 4-7, 2010,  Maritim Hotel,

Berlin, Germany, www.comtecmed.com/cogi/berlin Tel: +972-3-5666166, Fax: +972-3-5666177  

❏ The 7th Meeting of the Mediterranean Association of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology and the Annual Congress
of the Lebanese Society of Obstetrics & Gynecology, 11-13 Νοεμβρίου 2010, Beirut, Lebanon, trust-traders@inco.com.lb

❏ 4ο Ενδοσκοπικό Σεμινάριο, 12-14 Νοεμβρίου 2010 - Αμφιθέατρο Νοσ/μείου Αλεξάνδρα (12/11) & Ερευνητικό - Πειραματικό Κέντρου ELPEN

(13&14/11), Καθηγητής: Α. Αντσακλής, Οργάνωση: MDcongress, Αλ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210.6074200, e-mail: md@mdcongress.gr

❏ «Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας στη Μαιευτική & Γυναικολογική Παθολογία», 
13-14 Νοεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη, Γ' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

❏ SIGO 2010  “Being and wellbeing. Woman Identity: New Challenges in Gynecology”  
14-17 Νοεμβρίου 2010, Milan, Italy, www.sigo2010.it 

❏ Ημερίδα με θέμα: «Ενδομήτριος Υπολειπόμενη Ανάπτυξη»,
20 Νοεμβρίου, Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

❏ 9o Σεμινάριο Αντιμετώπιση Εξαρτηματικών Όγκων
20-21 Νοεμβρίου 2010, Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας, Μαγγίνειο Αμφιθέατρο Αρεταίειο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Οργά-
νωση: MDcongress, Αλ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210.6074200, e-mail: md@mdcongress.gr
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❏ 29ο Σεμινάριο Αντιμετώπισης Μαιευτικών Επειγόντων Περιστατικών ALSO, 
27-28 Νοεμβρίου 2010: Β’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Παν. Αθηνών, Ηράκλειο

❏ 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων, 10-12 Δεκεμβρίου 2010, Μέγαρο Μουσικής, Οργάνωση: MDcongress, Αλ. Παναγούλη

118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210.6074200, e-mail: md@mdcongress.gr, www.3ultrasound.mdcongress.gr   

❏ 36ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ξενοδοχείο Hilton. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, τηλ. 210 7211845, fax:

210 7215082, site: www.mednet.gr, email: iea@mednet.gr 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2011  

❏ First International Congress of Breast Disease Centers,Paris, France, 21-22 January 2011, Tel: +30 142 499 293, E mail:

marc.espie@sls.aphp.fr , www.saint-louis-reseau-sein.org/index.html 

❏ 3o Σεμινάριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, 25-27 Φεβρουαρίου 2011 - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Καθηγητής: Α. Αντσακλής,

MDcongress, Αλ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210.6074200, e-mail: md@mdcongress.gr, www.gynoncology2011.mdcongress.gr

❏ Diabetes and Pregnancy
24-26 Μαρτίου 2011, Salzburg, Austria, dip@kenes.com, Phone: +41 22 9080488

❏ Winter School in Perinatal Medicine
4-8 Απριλίου 2011, Zermatt, Switzerland, Polish Society of Perinatal Medicine, gbrebor@gpsk.am.poznan.pl 

❏ 9ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου, 17-18 Ιουνίου 2011 - Ξενοδοχείο Hilton, Καθηγητής:

Ε. Διακομανώλης, Οργάνωση: MDcongress, Αλ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210.6074200, e-mail: md@mdcongress.gr

❏ Fetus as a Patient
26-28 Μαίου 2011, Taormina, Italy, MCA Events srl, Phone: +39 02 34934404, info@mcaevents.org

❏ 4ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής - Γυναικολογίας με θέμα: «Κυήσεις Υψηλού Κινδύνου: Διάγνωση
& Αντιμετώπιση», Κρήτη, 9-10 Απριλίου 2011,  Πανεπιστημιακή Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Ηρακλείου, 2810375000

❏ 8th Congress on Women's Health and Disease, 1-3 Σεπτεμβρίου 2011 - Ξενοδοχείο Kypriotis Κω, Καθηγητής: Γ.Κ. Κρεατσάς,

Οργάνωση: MDcongress, Αλ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210.6074200, e-mail: md@mdcongress.gr

❏ 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, 21-23 Οκτωβρίου 2011 - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Οργάνωση:

MDcongress, Αλ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210.6074200, e-mail: md@mdcongress.gr,www.16perinatal.mdcongress.gr

❏ 10th World Congress of Perinatal Medicine
8-11 Νοεμβρίου 2011, Punta del Este, Uruguay,  Phone: 00598 2 900 5828, 10wcpm@personas.com.uy 

Σημείωση:  Παρακαλούνται οι οργανωτές συνεδρίων να ενημερώνουν έγκαιρα την Εταιρεία για τα προσεχή συνέδριά τους προς αποφυγή επι-
κάλυψης.
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