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Περίληψη
Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να δώσει πληροφορίες για 
την υπερηχογραφική  απεικόνιση του ενδομητρίου, πρίν και 
μετά την εμμηνόπαυση. Η διερεύνηση του ενδομητρίου για 
κάποιο παθολογικό εύρημα εξαρτάται αρχικά απο την ηλι-
κία της γυναίκας, δηλαδή αν είναι προεμμηνοπαυσιακή ή 
μετεμμηνοπαυσιακή. Η υπερηχογραφική εξέταση μπορεί να 
δείξει μια γενικευμένη ή πιο εντοπισμένη  τοπικά πάχυνση 
του ενδομητρίου, ετερογένεια, συλλογή υγρού, αυξημένη αγ-
γείωσή του, ενδομήτριους πολύποδες, και επίσης ευρήματα 
στο μυομήτριο, όπως κύστεις, πάχυνση του  τοιχώματος του 
ή υποβλεννογόνια λειομυώματα 10,11,12.  Η αδενομύωση 
είναι μια κατάσταση που συνδέεται με υπερτροφία του μυ-
ομητρίου και μπορεί να συνυπάρξει με λειομυώματα οπότε 
γίνεται δύσκολη και η διάγνωσή της. Το πάχος του ενδομη-
τρίου πάνω απο 5 mm δεν έχει απαραιτήτως την ίδια έν-
δειξη για παραπάνω διερεύνηση σε συμπτωματικές και μη 
εμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Ο κίνδυνος για εμφάνιση κακο-
ήθειας σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες χωρίς αιμόρροια 
εκ των Ε.Γ.Ο., είναι περίπου 6,7% αν το ενδομήτριο είναι 
παχύ (>11mm) και 0,002% αν το ενδομήτριο είναι λεπτό 
(<11mm), και δεν συνιστάται πάντα η βιοψία ενδομητρίου. 
Ένα πάχος ενδομητρίου λιγότερο απο 5 mm στον TVS εξαι-
ρεί κάποια ενδομήτρια πάθηση στην πλειοψηφία των εμμη-
νοπαυσιακών γυναικών με αιμορραγία, ανέξαρτητα από τη 
χρήση κάποιας ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης.

Λέξεις - κλειδιά: πάχος ενδομητρίου, άτυπη υπερπλασία, ασυμπτωματικές 
εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, καρκίνος του ενδομητρίου, διακολπικός υπέ-
ρηχος, προληπτικός έλεγχος
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Εισαγωγή
Η χρήση του υπερήχου (US) των έσω γεννητκών 
οργάνων (Ε.Γ.Ο.) αποτέλει στις μέρες μας ένα χρή-
σιμο εργαλείο για τον κλινικό ιατρό, όσον αφορά 
την απεικονιστική εξέταση της γυναίκας στο γυναι-
κολογικό ιατρείο. Επιλέγεται πιο συχνά και θεωρεί-
ται καθιερωμένη εξέταση στον προληπτικό έλεγχο 
της γυναίκας λόγω της ευκολίας σαν εξέταση, της 
αξιοπιστίας αλλά και του φθηνότερου κόστους  σε 
σχέση με τις υπόλοιπες σύγχρονες μεθόδους. Οι 
κλινικοί ιατροί μπορούν να εφαρμόσουν την υπερη-
χογραφική εξέταση αρκεί να υπάρχει η κατάλληλη 
εκπαίδευση. Οι λόγοι για τους οποίους μια γυναίκα 
επισκέπεται το ιατρείο του γυναικολόγου είναι συ-
νήθως το πυελικό άλγος, η δυσμηνόρροια, τα επει-
σόδια μητρορραγίας ή μηνομητρορραγίας, ο επα-
νέλεγχος μετά κάποιο προηγούμενο εύρημα όπως 
κύστη ωοθήκης, ο έλεγχος υπογονιμότητας, η πρόω-
ρη ήβη, η πρόωρη ή καθυστερημένη εμμηνόπαυση, η 
διερεύνηση γεννετικών ανωμαλιών των έξω κι έσω 
γεννητικών οργάνων, η μετεμμηνοπαυσιακή αιμόρ-
ροια και ο έλεγχος για κακοήθεια σε ασθενείς υψη-
λού κινδύνου. Επίσης, ο γυναικολογικός υπέρηχος 
χρησιμοποιείται για την εντόπιση του σάκου στην 
ενδομήτρια κοιλότητα σε κύηση πρώτου τριμήνου ή   
για την πιθανή εξωμήτριο κύηση.
Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να δώσει πληρο-
φορίες για την υπερηχογραφική  απεικόνιση του εν-
δομητρίου, πρίν και μετά την εμμηνόπαυση, από την 
παλαιότερη και σύγχρονη βιβλιογραφία.

Φυσιολογικά υπερηχογραφικά ευρήματα
Ο υπέρηχος των Ε.Γ.Ο. αποτελεί  μια άριστη μέθο-

δο για να απεικονιστεί η μήτρα και τα εξαρτηματά 
της. Το αποτέλεσμα της απεικόνισης εξαρτάται σε 
σημαντικό βαθμό από την ημέρα του κύκλου που 
βρίσκεται η γυναίκα, καθώς και από το αν είναι 
στην αναπαραγωγική ή εμμηνοπαυσιακή ηλικία1,2. 
Προτιμάται ο διακολπικός από τον κοιλιακό υπέ-
ρηχο κάτω κοιλιάς, αφού ο τελευταίος είναι και 
πιο χρονοβόρα διαδικασία, αλλά και πολλές φορές 
δυσάρεστη, αφού η γυναίκα θα πρέπει να γεμίσει 
την ουροδοχο κύστη της για να πραγματοποιηθεί 
επιτυχώς. Όμως, σε μεγάλες προβάλουσες μάζες 
προτιμάται ο κοιλιακός υπέρηχος για την καλύτε-
ρη απεικόνιση και διερεύνηση3,4. Οι φυσιολογικές 
διαστάσεις της μήτρας στην αναπαραγωγική φάση 
είναι 5-8 cm στον επιμήκη άξονα, 1,5-3 cm βάθος 
και 2,5-5 cm πλάτος. Ο όγκος της μήτρας συνήθως 
δεν ξεπερνά τα 100 cm3. Το μυομήτριο απεικονίζε-
ται υποηχογενές και ομοιογενές και το ενδομήτριο 
θα πρέπει να διακρίνεται ευκρινώς, ελαφρώς πιο 
υπερηχογενές απο το μυομήτριο. Το ενδομήτριο 
χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και διερεύνησης, αφού 
η απεικόνιση του εξαρτάται απο τη φάση του εμμη-
νορρυσιακού κύκλου, αλλά και από την ηλικία της 
γυναίκας 4,5,6. Έτσι λοιπόν λεπταίνει κατά τη διάρ-
κεια της εμμήνου ρύσεως, και απεικονίζεται συνή-
θως μεταξύ 1-4 mm πάχους σαν μια λεπτή υπερη-
χογενής γραμμή. Κατά τη διάρκεια της ωορρηξίας 
φτάνει μεταξύ 8-15 mm  και έχει χαρακτηριστική 
τριζωνική απεικόνιση στον υπέρηχο. Ενώ κατά τη 
διάρκεια της ωχρινικής φάσης, το ενδομήτριο δεν 
αυξάνεται αλλά ξεκινάει να μειώνεται, και το ενδο-
μητρικό κανάλι απεικονίζεται σαν ένα μονό υπερη-
χογενές στρώμα 1,3,4. Στις εμμηνοπαυσιακές γυναί-

Εικόνα 1: Φυσιολογική απεικόνιση ενδομητρίου στην ωοθυλακιορρηξία, και μετά την εμμηνορρυσία
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κες η μήτρα μετράται σε μικρότερες διαστάσεις σε 
σύγκριση με τις εμμηνοπαυσιακές και το πάχος του 
ενδομητρίου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 mm εάν 
υπάρχει μητρορραγία εμμηνόπαυσης ή τα 10mm σε 
ασυμπτωματικές εμμηνοπαυσιακές γυναίκες 1,5,6,7.
Επίσης σημάντικη είναι η γνώση της υπερηχογρα-
φικής απεικόνισης του ενδομήτριου σπιράλ (IUD) 
μετά την τοποθετησή του. Τα IUD χαλκού και 
Mirena μπορούν να ταυτοποιηθούν εύκολα στον 
υπέρηχο, εάν κάποιος εξοικειωθεί με τα βασικά 
ηχογραφικά χαρακτηριστικά τους. Στο πρώτο, το 
κεντρικό στέλεχος είναι ομοιόμορφα ηχογενές λόγω 
των χάλκινων πηνίων του και στο δεύτερο, το οποίο 
αποτελείται από ένα πλαστικό χιτώνιο που περιέ-
χει το προγεσταγόνο, και περιβάλλει ένα κεντρικό 
στέλεχος. Αυτή η διαμόρφωση προκαλεί ακουστική 
σκίαση και έχει μια χαρακτηριστική «πολυστρωμα-
τική» υπερηχογραφική εμφάνιση με παράλληλες 
γραμμές. Το IUD Mirena έχει ηχογενείς βραχίονες 
εξαιτίας του θειϊκού βαρίου, καθώς και ένα ηχογε-
νές άπω άκρο, με ακουστική σκίαση από το στέλε-
χος 8, 9.

Παθολογικά υπερηχογραφικά ευρήματα
Η διερεύνηση του ενδομητρίου για κάποιο παθολο-
γικό εύρημα εξαρτάται αρχικά απο την ηλικία της 
γυναίκας, δηλαδή αν είναι προεμμηνοπαυσιακή ή 
μετεμμηνοπαυσιακή. Στην πρώτη περίπτωση, όταν 
η ασθενής βρίσκεται στην αναπαραγωγική φάση, 
προσέρχεται συχνά στο ιατρείο του γυναικολογι-
κού τμήματος, αιτιόμενη για κάποια αναφερόμενη 
ανωμαλία στην έμμηνο ρύση, μηνορραγία, μητρορ-
ραγία ή και το συνδυασμό των δύο τελευταίων. Η 
υπερηχογραφική εξέταση μπορεί να δείξει μια γε-
νικευμένη ή πιο εντοπισμένη  τοπικά πάχυνση του 
ενδομητρίου, ετερογένεια, συλλογή υγρού, αυξη-
μένη αγγείωσή του, ενδομήτριους πολύποδες, και 
επίσης ευρήματα στο μυομήτριο, όπως κύστεις, πά-
χυνση του  τοιχώματος του ή υποβλεννογόνια λειο-
μυώματα 10,11,12. Η αδενομύωση είναι μια κατάσταση 
που συνδέεται με υπερτροφία του μυομητρίου και 
μπορεί να συνυπάρξει με λειομυώματα οπότε γίνε-
ται δύσκολη και η διάγνωσή της. Υπερηχογραφικά 
απεικονίζεται με το χαρακτηριστικό ‘’rainy’’ μοτίβο 
της ακουστικής σκιάς, αγγεία φυσιολογικών δια-
στάσεων, μήτρα αυξημένου μεγέθους (προσθιοοπί-

Εικόνα 2: Παθολογική απεικόνιση ενδομητρίου με υγρική συλλογή, και με συμπαγή στοιχεία. Υπερηχογρα-
φικές εικόνες και υστεροσκοπική λήψη
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σθια διάμετρο) και ασυμμετρία 13, 14.
Έχουν υπάρξει πολλές μελέτες στο παρελθόν που 
συγκρίνουν τον ενδοκολπικό γυναικολογικό υπέρη-
χο (TVS) και την Saline Infusion Sonography (SIS) 
με την υστεροσκόπηση και την ταυτόχονη λήψη βιο-
ψιών. Οι δύο τελευταίες φαίνεται να υπερτερούν σε 
σύγκριση με τον TVS ως προς τη διάγνωση ανωμα-
λιών στην ενδομήτρια κοιλότητα αλλά ο κατάληλος 
συνδυασμός  των τριών μπορεί να βοηθήσει και να 
δώσει ορθότερη και ευκολότερη λύση στο πρόβλημα 
της γυναίκας. Για τη διάγνωση των υποβλεννογόνι-
ων λειωμυώματων, ο Farquar et al. 15  ανασκόπησε 
19 σχετικές μελέτες και κατέληξε στο συμπέρασμα 
οτι και οι τρεις προαναφερθείσες διαγνωστικές εξε-
τάσεις ήταν κατάλληλες για την ανίχνευση κάποιας 
παθολογικής ανωμαλίας στην ενδομήτρια κοιλότη-
τα, αλλά η SIS και η υστεροσκόπηση ήταν καλύτερες 
από τον TVS για τη διάγνωση των υποβλεννογόνιων 
λειομυωμάτων 15,16,17,18.
Από την άλλη πλευρά, μία απο τις καθημερινές και 
συχνές προκλήσεις για τον γυναικολόγο, είναι να 
μπορέσει να διερευνήσει για την ασθενή το αίτιο 
που προσέρχεται στο γυναικολογικό ιατρείο, δηλα-
δή για αναφερόμενο επεισόδιο αιμορραγίας στην 
εμμηνόπαυση ή τι μπορεί να σημαίνει ένα παχύ εν-
δομήτριο στον υπέρηχο. Το τελευταίο εύρημα μπο-
ρεί να συνδέεται με μια υπερπλασία ενδομητρίου, 
απλή ή σύνθετη, με  ή χωρίς ατυπία, ή και καρκίνο 
ενδομητρίου. Η χρήση του Doppler που διαθέτουν 
οι σύγχρονες συσκευές υπερήχων, συντελεί στη 
διαφοροδιάγνωση της αυξημένης αγγείωσης με-
ταξύ καλοήθων και κακοήθων εστιών στο ενδομή-
τριο19,20,21,22.
Το πάχος του ενδομητρίου πάνω απο 5 mm δεν έχει 
απαραιτήτως την ίδια ένδειξη για παραπάνω διε-
ρεύνηση σε συμπτωματικές και μη εμμηνοπαυσια-
κές γυναίκες. Ο κίνδυνος για εμφάνιση κακοήθειας 
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες χωρίς αιμόρροια 
εκ των Ε.Γ.Ο., είναι περίπου 6,7% αν το ενδομήτριο 
είναι παχύ (>11mm) και 0,002% αν το ενδομήτριο 
είναι λεπτό (<11mm), και δεν συνιστάται πάντα η 
βιοψία ενδομητρίου 23,24,25,26. Ένα πάχος ενδομητρί-
ου λιγότερο απο 5 mm στον TVS εξαιρεί κάποια εν-
δομήτρια πάθηση στην πλειοψηφία των εμμηνοπαυ-
σιακών γυναικών με αιμορραγία, ανέξαρτητα από 
τη χρήση κάποιας ορμονικής θεραπείας υποκατά-
στασης. Ο TVS  έχει παρόμοια ευαισθησία όπως η 
βιοψία ενδομητρίου, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
όταν η βιοψία ενδομητρίου δεν μπορεί να εφαρμο-
στεί ή δεν είναι επιτυχής η λήψη. Γυναίκες οι οποίες 
υποβάλονται σε ορμονική θεραπεία υποκατάστα-

σης, αν εμφανίσουν αυξημένο παχός ενδομητρίου 
πάνω απο 5 mm, μπορούν να υποβληθούν σε βιοψία 
ενδομητρίου για να αποκλείσουν οποιαδήποτε κα-
κοήθεια στο ενδομήριο 27,28,29,30,31. Άλλωστε, ο καρ-
κίνος του ενδομητρίου παρουσιάζεται τις περισσό-
τερες φορές με αιμόρροια εκ των έσω γεννητικών 
οργάνων στις εμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Βεβαίως, 
είναι σημαντικό να τονιστεί ότι θα πρέπει να λαμ-
βάνεται υπ’οψιν το ατομικό ιστορικό της γυναίκας, 
μαζί με τους παράγοντες κινδύνου – όπως ο σακχα-
ρώδης διαβήτης, η υπέρταση, ο αυξημένος δείκτης 
μάζας σώματος, η λήψη ορμονοθεραπείας – για να 
βοηθήσει συνεργικά στη διαφοροδιάγνωση των ευ-
ρημάτων στην απεικόνιση του ενδομητρίου.

Συμπέρασμα
Συμπερασματικά, ο γυναικολογικός υπέρηχος  των 
έσω γεννητικών οργάνων βοηθάει στην καθημερινή 
πράξη για την σωστή απεικόνιση του ενδομητρίου. 
Μπορεί να δώσει πληροφορίες για τη μορφολογία, 
την υφή και την αγγείωση του ενδομητρίου, καθοδη-
γόντας μας έτσι για τη διάγνωση πιθανών καλοήθων 
ή κακοήθων βλαβών αυτού. Η ευκολία και η απλό-
τητα της διενέργειας του, τον καθιστούν απαραίτητο 
σε κάθε γυναικολογικό ιατρείο ή κλινική και μπο-
ρεί να βοηθήσει τους γιατρούς να πάρουν τις σω-
στές αποφάσεις και να καθοδηγήσουν τις γυναίκες, 
κυρίως τις εμμηνοπαυσιακές, οι οποίες μπορεί να 
παρουσιάσουν παχύ ενδομήτριο στον υπέρηχο σαν 
τυχαίο εύρημα, και να μην υποβληθούν σε περιττές 
βιοψίες.   
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Summary
The aim of this review article is to assess the diagnostic 
efficiency of TVS (transvaginal ultrasound measurement) 
for discrimination between benign and malignant en-
dometrial conditions in asymptomatic postmenopausal 
women, like adenomyosis, submucosal fibroids. More-
over, to evaluate the cut off risk for endometrial cancer in 
postmenopausal women, as a screening tool.
The significance of the thickness of the endometrium 
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beyond 4 mm is not the same as for symptomatic post-
menopausal women, and extrapolating guidelines from 
postmenopausal bleeding to asymptomatic population is 
not valid. In asymptomatic postmenopausal women, the 
risk of cancer is approximately 6.7% when endometrium 
is >11mm, which is comparable to the 5% risk in symp-
tomatic postmenopausal women for a 5mm cut-off. If en-
dometrium measures ≤11mm endometrial biopsy is not 
necessary.                                                               
The results don’t justify the need for routine use of trans-
vaginal ultrasound as a screening test for endometrial 
cancer as it is quite rare in asymptomatic postmenopausal 
women. When deciding how to manage imaging findings 
individual patient risk needs to be analyzed in order to 
avoid overtreatment

Key words: asymptomatic postmenopausal women, atypical hy-
perplasia, endometrial cancer, transvaginal ultrasound, screen-
ing, endometrial thickening.  
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