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Περίληψη

O όρος “οξύ κοιλιακό άλγος” αναφέρεται σε κλινική εικόνα 
με διάχυτο ή εντοπισμένο κοιλιακό πόνο, τον οποίο χαρα-
κτηρίζει συνήθως ο ερεθισμός του περιτοναίου. Κατά την 
πρώιμη κύηση τα συμπτώματα συνοδεύονται συχνά από 
κολπική αιμόρροια. 
Η άμεση χρήση διαγνωστικών υπερηχογραφικών απεικονι-
στικών μεθόδων και ιδιαίτερα της κολπικής υπερηχογραφί-
ας ως μέσο πρώτης επιλογής, εξασφαλίζει  παράλληλα με 
τη στοχευμένη λήψη λεπτομερούς ιστορικού, την  κλινική 
εξέταση και την εργαστηριακή διερεύνηση, τόσο την ταχεία 
και ακριβή διάγνωση όσο και την έγκαιρη αντιμετώπιση.
Πρωταρχικό στόχο της υπερηχογραφικής διάγνωσης αποτε-
λεί η διαπίστωση αν η κύηση είναι ενδομήτρια κι αν απει-
κονίζεται έμβρυο με θετική καρδιακή λειτουργία. Επιπλέον, 
επιβάλλεται  σε κάθε περίπτωση η  αξιολόγηση της μήτρας, 
των ωοθηκών και του Δουγλάσειου χώρου.
Απαιτείται συστηματική προσέγγιση και  διαφορική διάγνω-
ση όλων των πιθανών αιτιών του κοιλιακού άλγους  που μπο-
ρεί να σχετίζονται με την κύηση ή να είναι ανεξάρτητα από 
αυτή. Το γεγονός  αυτό καθιστά συχνά απαραίτητη τη στενή 
συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων.

Λέξεις - κλειδιά: επιπλοκές πρώιμης κύησης, κολπικό υπερηχογράφημα, 
οξεία κοιλία

Εισαγωγή
Κάθε γυναικολόγος-μαιευτήρας καλείται καθημερινά να 
αντιμετωπίσει περιστατικά γυναικών με κοιλιακό άλγος-
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που συνοδεύεται από διαταραχές του εμμηνορρυ-
σιακού κύκλου. Η παρουσία θετικού τεστ κύησης 
(συνιστάται πάντα ο ποσοτικός προσδιορισμός της 
ελεύθερης β-χοριακής γοναδοτροπίνης ορού) δεν 
αποκλείει μη μαιευτικά-γυναικολογικά αίτια. Η συ-
μπτωματολογία σε επεισόδια πυελικού άλγους στην 
αρχή της κύησης είναι παρόμοια με εκείνη σε μη 
έγκυεςασθενείς και οφείλεται σε περιτοναϊκό ερε-
θισμό, ο οποίος συνοδεύεται συχνά τόσο από διατα-
ραχές του κυκλοφορικού με πτώση της αρτηριακή 
πίεσης, όσο και από γαστρεντερικές διαταραχές με 
εμέτους και διαταραχές περισταλτισμού του εντέ-
ρου. Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού σχετικά με την 
αρχή, ένταση και διάρκεια της τελευταίας γνωστής 
εμμήνου ρύσης καθώς και η χρονική διάρκεια των 
πρόσφατων εμμηνορυσιακών κύκλων είναι εξίσου 
σημαντική με τα χαρακτηριστικά του κοιλιακού 
άλγους και συγκεκριμένα την αρχή, διάρκεια, πε-
ριοδικότητα, ένταση και θέση του κοιλιακού πόνου. 
Στη σύγχρονη εποχή, η κλινική εξέταση πρέπει να 
συνοδεύεται απαραίτητα από την υπερηχογραφική. 
Η κολπική υπερηχογραφία θεωρείται η πλέον κα-
τάλληλη μέθοδος στη διαφορική διάγνωση των αιτί-
ων του κοιλιακού άλγους. Σκοπός αυτού του άρθρου 
είναι η περιγραφή των κύριων υπερηχογραφικών 

ευρημάτων σε γυναίκες με πρώιμη κύηση και οξύ 
κοιλιακό άλγος μαιευτικής-γυναικολογικής αιτιολο-
γίας. Τα αίτια αυτά αφορούν κυρίως την αυτόματη 
αποβολή, τη σηπτική έκτρωση, την έκτοπη κύηση,την 
κύηση με ενδομήτριο σπείραμα, την τροφοβλαστική 
νόσο, τις κύστες ωχρού σωματίου κύησης και σπανι-
ότερα επιπλοκές λειομυωμάτων (πίνακας 1).

Αυτόματη αποβολή
Η αυτόματη αποβολή αποτελεί τη συχνότερη αιτία 
οξέος κοιλιακού άλγους κατά την πρώιμη κύηση. 
Ο ρόλος της κολπικής υπερηχογραφίας συνίσταται 
στην επιβεβαίωση ύπαρξης ενδομήτριας κύησης 
(ήδη από την 4η-5η εβδομάδα), καθώς και στην 
ανίχνευση πιθανών δυσμενών προγνωστικών εν-
δείξεων σχετικά με τη βιωσιμότητα της κύησης. Η 
ανίχνευση λεκιθικού ασκού αναμένεται όταν η δι-
άμετρος του εμβρυικού σάκου ξεπερνά τα 10 mm. 
Η απεικόνιση εμβρυικού πόλου επιτυγχάνεται συ-
νήθως όταν το μέγεθος του εμβρυικού σάκου είναι 
διαμέτρου≥ 16-20mm, ενώ καρδιακή λειτουργία 
θα πρέπει να είναι ορατή σε έμβρυα με κεφαλοου-
ραίο μήκος (CRL) ≥ 5mm (κατευθυντήριες οδηγίες 
RCOG σχετικά με τη βιωσιμότητα πρώιμης κύησης).

• Απειλούμενη αποβολή
Η απειλούμενη αποβολή κατά το 1ο τρίμηνο της κύ-
ησης χαρακτηρίζεται συνήθως από άλγος στην περι-
οχή της κάτω κοιλίας και/ή κολπική αιμόρροια ποι-
κίλης βαρύτητας χωρίς διαστολή του τραχήλου και 
χωρίς έξοδο στοιχείων κύησης. Κατά την υπερηχο-
γραφική εξέταση διαπιστώνεται ενδομήτριος κύηση 
με θετική εμβρυική καρδιακή λειτουργία. Συχνά 
απεικονίζεται μερική αποκόλληση του άμνιου με τη 
δημιουργία οπισθοχοριονικού αιματώματος (εικ.1). 
Σε εγκάρσια απεικόνιση ένα τέτοιο πρόσφατο αι-
μάτωμα θα μπορούσε να εκληφθεί λανθασμένα ως 
δεύτερος αμνιακός σάκος. Το οπισθοχοριονικό αι-
μάτωμα είναι συνήθως μικρής έκτασης και εμφα-

Εικόνα 1: Απειλούμενη κύηση 7+3 εβδ. 
με οπισθοχοριονικό αιμάτωμα

Εικόνα 3: Ατελής εκβολή  8+3 εβδ με υπο-
λείμματα κύησης εντός του τραχηλικού αυλού.

Εικόνα 2: Δρομολογημένη αποβολή 8+6 
εβδ. με μεγάλο οπισθαμνιακό αιμάτωμα

Πίνακας
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νίζεται στον κάτω πόλο του εμβρυικού σάκου. Με-
γάλα αιματώματα απεικονίζονται ως ζώνες μικρής 
ηχογένειας μεταξύ του τοιχώματος της μήτρας και 
του χορίου το οποίο έχει διαχωριστεί από τον φθαρ-
τό3,4,44(εικ.2).
Δυσμενή προγνωστικά κριτήρια για τη συνέχιση 
μιας πρώιμης κύησης αποτελούν1,8,44:
• αναντιστοιχία μεγέθους εμβρύου-εμβρυικού σά-
κου για την ηλικία κύησης
• εμβρυική βραδυκαρδία <85 παλμοί/λεπτό μετα-
ξύ 5ης και 8ης εβδομάδας κύησης2

• πολύ μικρός ή επασβεστωμένος λεκιθικός ασκός 
ο οποίος έχει χάσει το στρογγυλό του σχήμα
• υδρωπικός λεκιθικός ασκός (διαμέτρου >6mm)
Η παρουσία θετικής εμβρυικής καρδιακής λειτουρ-
γίας 100-170 παλμών/λεπτό συνδέεται στατιστικά με 
συνέχιση της κύησης σε ποσοστό >90%.1,8

Αναπόφευκτη αποβολή
Σε περίπτωση που η αποβολή ενδομήτριας κύησης 
είναι αναπόφευκτη, το κοιλιακό άλγος και η κολ-
πική αιμορραγία συνοδεύονται από διαστολή του 
τραχήλου, χωρίς έξοδο στοιχείων κύησης. Υπερη-
χογραφικά απεικονίζεται παραμορφωμένος εμ-
βρυικός σάκος που μετακινείται προς το ανοιχτό 
έσω τραχηλικό στόμιο (εικ.2).

Ατελής εκβολή
Κλινικά διαπιστώνεται ανοιχτός τραχηλικός αυλός 
με συνοδό έξοδο στοιχείων κύησης. Στο υπερηχο-
γράφημα δεν απεικονίζεται τυπικός ενδομήτριος 
σάκος με έμβρυο. Αντ’ αυτού, εμφανίζονται στο 
εσωτερικό της ενδομήτριας κοιλότητας πολυάριθ-
μες ηχογενείς δομές με ανώμαλη επιφάνεια,οι οποί-
ες αντιστοιχούν σε στοιχεία κύησης5,6,8. Πολλές φο-
ρές υπολείμματα της κύησης απεικονίζονται μέσα 
στον τραχηλικό σωλήνα δίνοντας την ψευδή εικόνα 
μιας τραχηλικής κύησης (εικ.3).

Τελεία εκβολή
Πρόκειται για αποβολή όλων των στοιχείων της κύ-
ησης. Η ενδομήτρια κοιλότητα απεικονίζεται κενή 
με την τυπική εικόνα του φθαρτοποιημένου ενδομη-
τρίου βλεννογόνου ως λεπτή ηχογενής ταινιοειδής 
δομή44 (εικ.4).

Παλίνδρομη κύηση
Παλίνδρομη χαρακτηρίζεται μια κύηση χωρίς ση-
μεία βιωσιμότητας, η οποία όμως έχει αποβληθεί 
από την κοιλότητα της μήτρας. Ενδεικτικό υπερηχο-
γραφικό εύρημα είναι η παρουσία μεγάλου εμβρυι-
κού σάκου με ακανόνιστο σχήμα, εντός του οποίου 
απεικονίζεται μικρό για την ηλικία κύησης έμβρυο 
με απουσία εμβρυικών κινήσεων και χωρίς καρδια-
κή λειτουργία.8,44(εικ.5).

Σύνδρομο κενού σάκου
Πρόκειται για διαταραχή κατά την οποία σε μια 
κύηση δημιουργείται ο εμβρυικός σάκος χωρίς το 
σχηματισμό λεκιθικού ασκού και εμβρύου. Υπε-
ρηχογραφικά απεικονίζεται ανηχοϊκός εμβρυικός 
σάκος ο οποίος κατά τις πρώτες εβδομάδες κύησης 
παρουσιάζει την αναμενόμενη διάμετρο, στην πο-
ρεία όμως εμφανίζει επιβράδυνση της αύξησης του 
και χάνει το στρογγυλό σχήμα του αποκτώντας ασα-
φή όρια (εικ.6). Διαφοροδιαγνωστικά θα πρέπει 
να αποκλειστεί η φυσιολογική πρώιμη κύηση στην 
οποία λεκιθικός ασκός και έμβρυο δεν έχουν ακόμα 
σχηματιστεί.

Σηπτική έκτρωση
Συμπτώματα σηπτικής έκτρωσης αποτελούν το ιδι-
αίτερα έντονο πυελικό άλγος, η ευαισθησία στη με-
τακίνηση του τραχήλου και την κολπική αιμόρροια, 
ο υψηλός πυρετός και οι δύσοσμες κολπικές εκκρί-
σεις1,8. Η κολπική υπερηχογραφία είναι απαραίτητη 
για τον αποκλεισμό υπολειμμάτων υλικού κύησης 
στην ενδομήτρια κοιλότητα. Η εικόνα αντιστοιχεί 

Εικόνα  4: Τελεία εκβολή  7+3 εβδ.: κενή 
ενδομήτρια κοιλότητα με λεπτό ηχογενές 
ενδομήτριο  

Εικόνα 6: Σύνδρομο κενού σάκου σε κύηση 
9+4 εβδ. (με βάση ΤΕΡ) 

Εικόνα 5: Παλίνδρομη κύηση 9+1εβδ. (με 
βάση ΤΕΡ)
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σε εκείνη της ατελούς εκβολής.

Έκτοπη κύηση
Ως έκτοπη ορίζεται η κύηση, κατά την οποία η εμφύ-
τευση του γονιμοποιημένου ωαρίου πραγματοποιεί-
ται σε περιοχή εκτός της ενδομήτριας κοιλότητας. Η 
συχνότητα της αναφέρεται στη σύγχρονη βιβλιογρα-
φία με ποσοστό 1,5-3%1,7,8,44,45. Σε κάθε γυναίκα με 
κοιλιακό άλγος και θετικό τεστ κύησης, ανεξάρτητα 
από παρουσία ή όχι διαταραχών του εμμηνορρυσια-
κού κύκλου, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκλείεται 
η έκτοπη κύηση (εικ.7). Η εξωμήτριος κύηση αποτε-
λεί την κύρια αιτία μητρικής νοσηρότητας και θνη-
σιμότητας κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης1,9,10. Οι 
σύγχρονοι υπερηχοτομογράφοι υψηλής ευκρίνειας 
επιτρέπουν την διακολπική απεικόνιση ενδομήτρι-
ου εμβρυικού σάκου από τιμές της β-HCG>1500 
IU/I13.
Άμεση υπερηχογραφική ένδειξη εξωμήτριας κύ-
ησης αποτελεί η απεικόνιση έκτοπου τροφοβλα-
στικού δακτυλίου με κεντρική παρουσία υπόηχου 
εμβρυϊκού σάκου εντός του οποίου διαπιστώνο-
νται λεκιθικός ασκός και έμβρυο. Το εύρημα αυτό 
όμως διαπιστώνεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις13. 
Η απεικόνιση λεκιθικού ασκού επιτυγχάνεται σε 
ποσοστό περίπου 30%, ενώ παρουσία εμβρύου με 
θετική καρδιακή λειτουργία απαντάται μόνο στο 
24-27% των περιστατικών έκτοπης κύησης11,12. Σε 
περίπτωση τιμών β-HCG>2000 IU/l και αδυναμίας 
απεικόνισης ηχογενούς τροφοβλαστικού δακτυλίου, 
εντός ή εκτός της μήτρας, πρέπει να ελέγχονταιτα 
πιθανά έμμεσα σημεία έκτοπης κύησης12,14. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται: 

• διόγκωση της μήτρας με παχύ εκκριτικού τύπου 
και φθαρτοποιημένο ενδομήτριο
• πιθανή απεικόνιση εμβρυικού ψευδοσάκου κε-
ντρικά στην ενδομήτριο κοιλότητα (εικ.8)

• διόγκωση ενός εξαρτήματος (εικ.10)
• συλλογή ελεύθερου υγρού στο Δουγλάσειο χώρο 
(εικ. 11)
Η απεικόνιση ψευδοσάκου οφείλεται σε μικρή κε-
ντρική συλλογή αίματος στην ενδομήτρια κοιλότητα. 
Η παρουσία του σε περίπτωση έκτοπης εμφύτευσης 
αναφέρεται σε ποσοστό 20%7. Η διάμετρος μπορεί 
να κυμαίνεται από 1cm έως 5cm8. Εκτός από την κε-
ντρική του θέση ο εμβρυικός ψευδοσάκος περιβάλ-
λεται από έναν μόνο ηχογενή δακτύλιο (φθαρτός)
(εικ.8). Αντίθετα, ο πραγματικός εμβρυικός ασκός 
εμφανίζει υπερηχογραφικά το σημείο του διπλού 
δακτυλίου(φθαρτός και τροφοβλάστη) και εμφυτεύ-
εται πάντα έκκεντρα στην ενδομήτρια κοιλότητα. 
Αυτό διαπιστώνεται καλύτερα στην εγκάρσια απει-
κόνιση του σώματος της μήτρας(εικ.9).
 
Πιθανές θέσεις εμφύτευσης έκτοπης κύησης (εικ.7)
Σαλπιγγική κύηση
Το 96-98% περίπου έκτοπης εμφύτευσης εντοπίζε-
ται στη σάλπιγγα, ιδιαίτερα στην περιοχή της λη-
κύθου1,7,8,44,45. Η υπερηχογραφική εικόνα διαφέρει 
ανάλογα με το αν πρόκειται για ακέραιη σαλπιγγι-
κή κύηση, σαλπιγγική αποβολή ή αν έχει ήδη επέλ-
θει ρήξη της σάλπιγγας14. 
Στην περίπτωση ακέραιης σαλπιγγικήςκύησης 
απεικονίζεται ένας μικρός ηχογενής δακτύλιος 
τροφοβλάστης με κεντρικό, χαμηλής ηχογένειας, 
εμβρυικό σάκο. Η εμφύτευση είναι δυνατό να γίνει 
σε κάθε μέρος της σάλπιγγας: ισθμική- (6-12%), 
ληκυθική- (εως 75%), κωδωνική-(εως 15%)1,7,8,44,45 
κύηση. Όταν η εμφύτευση πραγματοποιείται στον 
σαλπιγγικό ισθμό, ο εμβρυικός σάκος απεικονίζε-
ται κοντά στο σαλπιγγικό στόμιο, δίπλα στο πυθμέ-
να της μήτρας(εικ.10). Όσο απομακρύνεται η θέση 
εμφύτευσης από τον σαλπιγγικό ισθμό κατά μήκος 
της σάλπιγγας, τόσο περισσότερο διαφοροποιείται 
η υπερηχογραφική εικόνα. Έτσι η θέση της είναι 

Εικόνα 7: Πιθανές θέσεις εμφύτευσης 
έκτοπης κύησης

Εικόνα  9: Ενδομήτριος εμβρυϊκός σάκος 5η 
εβδομάδα κύησης με τυπικό διπλό δακτύλιο

Εικόνα 8: Εξωμήτριος κύηση 7+3 εβδ. 
Απεικονίζεται πεπαχυμένο εκκριτικό εν-
δομήτριο με ψευδοσάκο σε κεντρική θέση
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δυνατό να διαπιστώνεται υπερηχογραφικά πλησίον 
της αντίστοιχης ωοθήκης ή ακόμα και στο Δουγλά-
σειο χώρο. Πολλές φορές, μια σαλπιγγική κύηση 
μπορεί να συγχέεται με μια κύστη ωχρού σωματίου. 
Το ωχρό σωμάτιο περιβάλλεται από έναν πολύ λε-
πτό ηχογενή δακτύλιο και απεικονίζεται πάντα να 
συνδέεται με τον ωοθηκικό ιστό (εικ.23).

Ρήξη σάλπιγγας
Σε περίπτωση σαλπιγγικής κύησης με ρήξη σάλ-
πιγγας, είναι δυνατό να απεικονίζεται μεγάλη πο-
σότητα αίματος ενδοπεριτοναϊκά και ιδιαίτερα στο 
Δουγλάσειο χώρο. Όταν πρόκειται για πρόσφατη 
ρήξη, απεικονίζεται πίσω από τη μήτρα μια εκτετα-
μένη περιοχή χαμηλής ηχογένειας (φρέσκο αίμα). 
Σε περίπτωση παλαιότερης ρήξης παρουσιάζονται 
υπερηχογραφικά έντονα ηχογενείς ζώνες ως ένδει-
ξη οργάνωσης παλαιού αιματώματος15 (εικ.11).
Πρέπει να σημειωθεί ότι συνήθως κατά την πρώτη 
υπερηχογραφική εξέταση δε διαπιστώνεται αιμορ-
ραγία προς την περιτοναϊκή κοιλότητα.Τη διάγνω-
ση δυσχεραίνει το γεγονός ότι η συλλογή υγρού στο 
Δουγλάσειο χώρο αποτελεί φυσιολογικό εύρημα 
και μετά την ωοθηλακιορρηξία, ενώ διαπιστώνεται 
και σε παθολογικές καταστάσεις φλεγμονής στην 
ελάσσονα πύελο.

Σαλπιγγική αποβολή (ωαγωγική έκτρωση)
Η σαλπιγγική αποβολή απεικονίζεται υπερηχογρα-
φικά συνήθως ως ακανόνιστη διόγκωση μιας σάλ-
πιγγας με μεμονωμένα ή πολλαπλά ηχογενή στοι-
χεία στο εσωτερικό της (αιματοσάλπιγγα), τα οποία 
είναι δυνατό να καταλαμβάνουν ολόκληρο το μήκος 
της φτάνοντας ως και το Δουγλάσειο χώρο (εικ.12). 
Όταν πρόκειται για σαλπιγγική αποβολή, η μικρή 
ποσότητα αίματος που προκύπτει είναι δυνατό να 
διασκορπίζεται μεταξύ των εντερικών ελίκων δια-
φεύγοντας έτσι πολλές φορές της υπερηχογραφι-

κής διάγνωσης. Με βάση μόνο το υπερηχογράφημα 
και χωρίς τη βοήθεια εργαστηριακών εξετάσεων 
(β-HCG, CRP, TKE, γεν.αίματος) δεν είναι δυνατή 
η διαφορική διάγνωση από την εξαρτηματίτιδα (πυ-
οσάλπιγγα)17.

Σπάνιες θέσεις εμφύτευσης έκτοπης κύησης
Διάμεση κύηση
Στην περίπτωση διάμεσης κύησης η εμφύτευση 
πραγματοποιείται μέσα στο τοίχωμα της μήτρας 
(0,05-1,5% του συνόλου των έκτοπων κυήσεων)8,44,45. 
Χαρακτηριστικό της υπερηχογραφικής εικόνας εί-
ναι ότι η ακριβής θέση του εμβρυικού σάκου δεν 
είναι δυνατό να προσδιοριστεί ούτε μέσα στη μη-
τριαία κοιλότητα ούτε εντός της σάλπιγγας, αλλά 
εντοπίζεται πολύ περισσότερο στο μυομήτριο 
(εικ.13,14). Η διαφορική διάγνωση από ενδομήτρια 
κύηση με εμφύτευση πολύ κοντά στο σαλπιγγικό 
στόμιο ή εντός του μικρότερου κέρατος δίκερης μή-
τρας αποτελεί πολλές φορές πρόκληση για τον υπε-
ρηχογραφιστή18,19,20.

Τραχηλική κύηση
Η τραχηλική κύηση καταλαμβάνει το 0,1-0,4%21,22,45 
του γενικού συνόλου των έκτοπων κυήσεων. H υπε-
ρηχογραφική διάγνωση στηρίζεται στην απεικόνιση 
εμβρυικού σάκου εντός του ενδοτραχηλικού αυλού, 
κάτω από το έσω τραχηλικό στόμιο.Το σώμα της 
μήτρας απεικονίζεται χωρίς αύξηση του φυσιολογι-
κού μεγέθους και με πάχυνση του ενδομητρίου. Τα 
τροφοβλαστικά αγγεία συνδέονται με τους κατιό-
ντες μητριαίους κλάδους. Έτσι, με τη βοήθεια του 
έγχρωμου Doppler διαπιστώνεται έντονη δακτυ-
λιοειδής αιμάτωση του έκτοπου σάκου. Η διαφο-
ρική διάγνωση από μια ατελή ενδομήτρια εκβολή 
με απεικόνιση υλικού κύησης στον ενδοτραχηλικό 
αυλό είναι σε πολλές περιπτώσεις δύσκολη.(εικ.15)

Εικόνα 10: Εξωμήτριος κύηση 7+3 εβδ. 
Απεικονίζεται εμβρυϊκός σάκος στον 
ισθμό της δεξιάς σάλπιγγας.

Εικόνα 12: Αιματοσάλπιγγα σε σαλπιγγική 
αποβολή 8+5 εβδ.

Εικόνα 11: Εξωμήτριος κύηση 7+3 εβδ. 
Παρουσία ελεύθερου υγρού στον Δουγλά-
σειο χώρο.
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Κύηση στην περιοχή ουλής καισαρικής τομής
Hεμφύτευση στο μυομήτριο στην περιοχή της ουλής 
προηγηθείσας καισαρικής τομής αν και ιδιαίτερα 
σπάνια (0,15-0,5%)23,7,45 δείχνει να αποκτά τα τε-
λευταία χρόνια μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο λόγω της 
δραματικής αύξησης του ποσοστού των καισαρικών 
τομών, όσο και λόγω του εξαιρετικά υψηλού κινδύ-
νου που συνεπάγεται μια τέτοιου είδους κύηση για 
την έγκυο. Υπερηχογραφικά απεικονίζονται εμβρυ-
ϊκός σάκος και έμβρυο στην περιοχή της μητροτο-
μής (εικ.16). 

Ωοθηκική κύηση
Η συχνότητα μιας ωοθηκικής κύησης ανέρχεται σε 
(0,07-0,2%)24,45 και προέρχεται από γονιμοποίηση 
ενός ωαρίου πριν από την ωορρηξία ή από εμφύ-
τευση του εμβρύου στην επιφάνεια της ωοθήκης. Η 
υπερηχογραφική διαφορική διάγνωση από κύηση 
στην περιοχή του σαλπιγγικού κώδωνα είναι δύσκο-
λη. Η τυπική εικόνα περιλαμβάνει έντονα ηχογενή 
δακτυλιοειδή δομή εντός του ωοθηκικού ιστού. Σε 
μερικές περιπτώσεις είναι δυνατό να απεικονιστεί 
λεκιθικός ασκός ή και έμβρυο εντός εμβρυικού σά-
κου ο οποίος περιβάλλεται από ωοθηκικό ιστό24,25.

Ενδοκοιλιακή κύηση
Εξαιτίας του μεγάλου δυναμικού διείσδυσης του 
τροφοβλαστικού ιστού έχουν περιγραφεί έκτοπες 
εμφυτεύσεις στην περιοχή του διαφράγματος, του 
ήπατος, του σπλήνα, του μεσεντερίου, ακόμη και 
του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος26. Η συχνότερη 
ενδοπεριτοναϊκή θέση εμφύτευσης είναι στην ελάσ-
σονα πύελο κοντά στη μήτρα (0,03-0,05%)27,45. Κατά 
την πρώιμη κύηση απεικονίζεται υπερηχογραφικά 
ηχογενής τροφοβλαστικός δακτύλιος με εμβρυι-
κό σάκο κοντά σε κενή μήτρα με παχύ ενδομήτριο 
και σε απόσταση από τα φυσιολογικά εξαρτήματα. 
Προχωρημένες ενδοπεριτοναϊκές κυήσεις είναι 

πολύ δύσκολο να διαχωριστούν από ενδομήτριες. 
Κατά το διακοιλιακό υπερηχογράφημα το «τοίχωμα 
της μήτρας» γύρω από τον αμνιακό σάκο απεικονί-
ζεται εξαιρετικά λεπτό, ιδιαίτερα στην περιοχή του 
πλακούντα.

Ετερότοπη κύηση
Η επιβεβαίωση ενδομήτριας πρώιμης κύησης σχε-
δόν αποκλείει μια έκτοπη κύηση, καθώς η συνύ-
παρξη ένδο- και εξωμήτριας κύησης (εικ. 26) (ετε-
ρότοπη κύηση) αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως 
εξαιρετικά σπάνια, με συχνότητα 1:30.000 κατόπιν 
αυτόματης σύλληψης. Ωστόσο, η ετερότοπος κύηση 
απαντάται πολύ συχνότερα σε κυήσεις που προέκυ-
ψαν με χρήση μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαρα-
γωγής (εως και 1:1000)15,16,45.

Πρώιμη κύηση και ενδομήτριο σπείραμα (IUD)
Σε κυήσεις που προκύπτουν παρά τη χρήση ενδομή-
τριου σπειράματος συνιστάται άμεση υπερηχογρα-
φική εξέταση, κυρίως για τον αποκλεισμό έκτοπης 
κύησης. Όταν επιβεβαιώνεται ενδομήτριος κύηση η 
οποία είναι επιθυμητή, πρέπει να ελέγχεται η θέση 
του σπειράματος σε σχέση με τον εμβρυικό σάκο 
(εικ.17,18). Στις περισσότερες περιπτώσεις το σπεί-
ραμα απεικονίζεται στο κατώτερο τρίτο του σώμα-
τος της μήτρας ή εντός του τραχηλικού αυλού, οπότε 
και συνιστάται η αφαίρεση του καθώς μια παραμο-
νή του στη μήτρα θα οδηγούσε σε αυξημένο κίνδυ-
νο απώλειας της κύησης. Αντίθετα, εάν η θέση του 
σπειράματος εντοπίζεται στην ενδομήτρια κοιλό-
τητα υψηλότερα από τον εμβρυικό σάκο θεωρείται 
προτιμότερη η παραμονή του, αφού μια προσπάθεια 
αφαίρεσης συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο τραυμα-
τισμού του σάκου και επακόλουθης αποβολής του. 
Επίσης, δε συνιστάται αφαίρεση του ενδομητρίου 
σπειράματος σε περιπτώσεις που η εγκυμοσύνη δι-

Εικόνα 13: Διάμεση κύηση 6+2 εβδ.  στο 
(αρ) σαλπιγγικό στόμιο  

Εικόνα 15: Τραχηλική κύηση 7+3 εβδ.  Εικόνα 14: Διάμεση κύηση 6η εβδ. στο 
(αρ) σαλπιγγικό στόμιο



125

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.13, ΤΕΥΧ.3, ΣΕΛ. 119-128, 2016

απιστώνεται μετά την 12η εβδομάδα7,28,29.

Τροφοβλαστική νόσος30-36

Για όλους τους τύπους τροφοβλαστικής νόσου στην 
κύηση, καθοριστικό ρόλο στη διάγνωση αποτελούν 
οι ιδιαίτερα αυξημένες τιμές β-HCG.

Μύλη κύηση
Η υπερηχογραφική εικόνα της μύλης κύησης ποι-
κίλει σε σχέση κυρίως με την ηλικία κύησης κατά 
την οποία πραγματοποιείται η εξέταση. Στις πρώτες 
εβδομάδες η απεικόνιση μοιάζει με εκείνη μιας πα-
λίνδρομης κύησης ή ατελούς εκβολής. Η παλαιότε-
ρα αναφερόμενη κλασσική υπερηχογραφική εικόνα 
«χιονοθύελλας» στο δεύτερο τρίμηνο δεν είναι πλέ-
ον αναμενόμενη λόγω των σύγχρονων υπερηχοτο-
μογράφων υψηλής ευκρίνειας36. Συνήθωςαναγνω-
ρίζεται πληθώρα μικρών (έως 10mm σε διάμετρο) 
κυστικών σχηματισμών εντός μιας ιδιαίτερα διο-
γκωμένης για την ηλικία κύησης μήτρας (εικ.19). Σε 
περίπτωση πλήρους μύλης κύησης δεν σχηματίζεται 
έμβρυο. Αντίθετα σε περιπτώσεις μερικής μύλης 
κύησης μπορεί να απεικονίζεται εμβρυικός σάκος 
με έμβρυο (εικ.21). Το έμβρυο τις περισσότερες φο-
ρές παρουσιάζει υπολειπόμενη ανάπτυξη. Η μερική 
μύλη κύηση συνδέεται σε μεγάλο ποσοστό με χρω-

μοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου και ιδιαίτερα με 
τριπλοειδία και τρισωμίες37-40.

Διεισδυτική μύλη κύηση
Μετά την ολοκλήρωση θεραπείας λόγω μύλης κύη-
σης μπορεί να παρουσιαστεί διεισδυτική μύλη κύ-
ηση σε ποσοστό έως και 20%31,32. Στην περίπτωση 
αυτή, εμφανίζεται επιθετική διείσδυση του τροφο-
βλαστικού ιστού στο μυομήτριο. Υπερηχογραφικά 
διαπιστώνεται μικρή αύξηση του μεγέθους της μή-
τρας με έντονα ηχογενείς εστίες εντός του μυομη-
τρίου οι οποίες παρουσιάζουν ασαφή όρια. Η χρήση 
έγχρωμου Doppler φανερώνει μια ιδιαίτερα έντονη 
αιμάτωση των περιγεγραμμένων εστιών (εικ.22). O 
αποκλεισμός ενός χοριοκαρκινώματος δεν είναι δυ-
νατός με τη χρήση υπερήχων.

Χοριοκαρκίνωμα
Πρόκειται για μια εξαιρετικά επιθετική, άτακτη 
ανάπτυξη συμπαγούς τροφοβλαστικού ιστού μέσα 
στο μυομήτριο συνήθως χωρίς σχηματισμό κύστε-
ων. Τυπικά εμφανίζονται αιμορραγικές νεκρώσεις. 
Υπερηχογραφικά απεικονίζονται εντός του μυομη-
τρίου τόσο ηχογενείς ασαφείς περιοχές με έντονη 
αιμάτωση, όσο και υποηχοϊκές εστίες οι οποίες 
αντιστοιχούν σε αιμορραγικές λίμνες41,43.

Εικόνα 16: Κύηση 5+6εβδ. στην ουλή και-
σαρικής τομής

Εικόνα 19: Ολική μύλη κύηση 8+6 εβδ.  

Εικόνα 18: Κύηση 6+6εβδ.- Παρουσία IUD

Εικόνα 21: Μερική μύλη κύηση 16+6 εβδ. 
με παρουσία εμβρύου

Εικόνα 17: Κύηση 6+6εβδ.- Παρουσία 
IUD  

Εικόνα 20: Ολική μύλη κύηση 8+6 εβδ. – 
Παρουσία ωχρινικών κύστεων της θήκης 
στην αριστερή ωοθήκη
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Ωχρινικές κύστεις της θήκης
Ένα τρίτο περίπου των ασθενών που παρουσιάζουν 
μύλη κύηση εμφανίζουν και ωχρινικές κύστεις της 
θήκης36,37 συνήθως μάλιστα σε αμφότερες τις ωοθή-
κες (εικ.20). Η υπερηχογραφική διάγνωση τέτοιου 
είδους κύστεων έχει προγνωστική σημασία, καθότι 
50% των ασθενών με μύλη κύηση και ωχρινικές κύ-
στεις διαμέτρου >5cm εμφανίζουν στη πορεία χορι-
οκαρκίνωμα.43

 
Κύστεις ωχρού σωματίου
Οι κύστεις ωχρού σωματίου αποτελούν τα συχνότε-
ρα ωοθηκικά μορφώματα στην πρώιμη κύηση. Απα-
ντώνται σε ποσοστό 20% περίπου σε αρχόμενες κυή-
σεις και στην πλειοψηφία τους υποστρέφουν έως την 
14η εβδομάδα7,8. Υπερηχογραφικά απεικονίζονται 
ως μονόχωροι σχηματισμοί χαμηλής ηχογένειας, με 
λείο τοίχωμα και σαφή όρια, διαμέτρου συνήθως έως 
5cm και απουσία ροής στο εσωτερικό τους (εικ.23). 
Σε περιπτώσεις αιμορραγικού ωχρού σωματίου κύ-
ησης απεικονίζονται ηχογενείς δομές και διαφραγ-
μάτια εντός της κύστης (εικ.24). Οξύ κοιλιακό άλγος 
είναι δυνατό να προκαλέσουν ευμεγέθεις κύστες 
ωχρού σωματίου κύησης (σε κάποιες περιπτώσεις 
με συστροφή της κύστης ή ακόμα και του σύστοιχου 

εξαρτήματος) καθώς και η ρήξη μιας τέτοιας κύστης 
(παρουσία υγρού στο Δουγλάσειο χώρο).

Συμπαγείς ωοθηκικοί όγκοι 
Οι συμπαγείς όγκοι των ωοθηκών όπως π.χ. οι δερ-
ματοειδείς κύστες ή τα κυστοαδενώματα παρουσιά-
ζουν (όπως και εκτός κύησης) ηχογενείς περιοχές ή/ 
και διαφραγμάτια στο εσωτερικό τους. Κακοήθεις 
ωοθηκικοί όγκοι συναντώνται εξαιρετικά σπάνια 
στην κύηση. Επίσης σπάνιες είναι οι φλεγμονώδους 
αιτιολογίας όγκοι των εξαρτημάτων όπως πυοσάλ-
πιγγες ή σαλπιγγοωοθηκικά αποστήματα.

Λειομυώματα μήτρας
Τα λειομυώματα αποτελούν το δεύτερο σε συχνότη-
τα τύπο μορφωμάτων των έσω γεννητικών οργάνων 
κατά την κύηση7,8. Ανάλογα με τη θέση και το μέγε-
θος τους είναι σε θέση να επηρεάσουν την εξέλιξη 
της κύησης και τον τρόπο περάτωσης του τοκετού. 
Η νέκρωση ενός μεγάλου ινομυώματος ή η συστρο-
φή του μίσχου ενός υπορογόνιου ινομυώματος είναι 
δυνατό να προκαλέσουν οξύ κοιλιακό άλγος σε όλη 
τη διάρκεια της κύησης. Σε πολλές περιπτώσεις η 
απεικόνιση των ινομυωμάτων επιτυγχάνεται κα-
λύτερα με τη βοήθεια της διακοιλιακής παρά της 

Εικόνα 22: Διεισδυτική μύλη  κύηση

Εικόνα 25: Ενδοτοιχωματικό λειομύωμα 
σε 16+2 εβδ. κύησης  

Εικόνα 24: Αιμορραγική κύστη ωχρού σω-
ματίου κύησης 8+2εβδ.

Εικόνα 23: Κύστη ωχρού σωματίου κύη-
σης 7+3εβδ.  

Εικόνα 26: Ετερότοπη κύηση
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διακολπικής υπερηχογραφίας, ακόμα και κατά το 
πρώτο τρίμηνο της κύησης. Με τον τρόπο αυτό κα-
θορίζονται πιο εύκολα η θέση και το μέγεθός τους 
(εικ.25). Τα λειομυώματα παρουσιάζουν μικρότερη 
ηχογένεια σε σύγκριση με τον υπόλοιπο μυομητρικό 
ιστό εξαιτίας της αυξημένης τους αιμάτωσης στην 
κύηση. Υπορογόνια ινομυώματα των πλαγίων τοι-
χωμάτων της μήτρας θα μπορούσαν να εκληφθούν 
λανθασμένα ως ωοθηκικοί όγκοι.
 
Συμπεράσματα
Η υπερηχογραφία και ιδιαίτερα το κολπικό υπε-
ρηχογράφημα αποτελεί στις μέρες μας το σημα-
ντικότερο ίσως μέσο για τη διάγνωση επειγόντων 
περιστατικών οξέος κοιλιακού άλγους στην πρώιμη 
κύηση. Εκτός από τα μαιευτικά-γυναικολογικά αίτια 
που αναφέρθηκαν παραπάνω αναλυτικά, πρέπει να 
αποκλείονται επίσης η φλεγμονώδης νόσος της πυ-
έλου καθώς και συχνές παθήσεις του ουροποιητικού 
(λοίμωξη, λιθίαση, επίσχεση ούρων), του γαστρε-
ντερικού (μετεωρισμός, δυσκοιλιότητα, σύνδρομο 
ευερέθιστου εντέρου, γαστρεντερίτιδα, σκωληκοει-
δίτιδα, ελκώδης κολίτιδα, νόσος του Crohn, εκκολπω-
ματίτιδα, ειλεός, περισφιγμένη κήλη, χολοκυστίτιδα, 
χολολιθίαση, παγκρεατίτιδα) και του μυοσκελετικού 
συστήματος (κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου).
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Summary
The term “acute abdominal pain” refers to diffuse or lo-
calized abdominal pain, usually characterized by peritone-
al involvement. During early pregnancy, these symptoms 
often coexist with vaginal bleeding. 
The immediate use of sonographic imaging methods, es-
pecially of vaginal ultrasound as a diagnostic tool of first 
choice, ensures a rapid and accurate diagnosis as well as a 
timely management and treatment.
 The primary goal of ultrasound diagnosis is to determine 
an intrauterine pregnancy and the presence of an embryo 
with positive heart function. In addition, assessment of the 
uterus, the ovaries and the pouch of Douglas is necessary.
A systematic approach and differential diagnosis of all 
possible causes of abdominal pain whether pregnancy-re-

lated or not, is required. This often necessitates  close co-
operation between different medical specialties.

Key words: early pregnancy complications, vaginal ultrasound, 
abdominal pain 
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