
ΑΝΑΣΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ  

 
Οη αλαηνκηθέο αλωκαιίεο ηεο κήηξαο απνηεινύλ κία κεγάιε νκάδα κε 

δηαθνξεηηθέο παζνινγηθέο πεξηπηώζεηο, ηωλ νπνίωλ ε ζεκαζία γηα ηηο 

επαλεηιεκκέλεο απνβνιέο δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

αλωκαιία.  

 

σγγενείς ανωμαλίες των πόρων τοσ Müller  

 

  

 (νη πόξνη ηνπ Müller είλαη δπν ζωιελωηνί ζρεκαηηζκνί πνπ ζηήλ 

εκβξπϊθή δωή ελώλνληαη κεηαμύ ηνπο ζην έλα αθξν ηνπο ζρεκαηίδνληαο 

ηελ κήηξα, αθνπ απνξξνθεζεί ην θνηλό ηνηρωκα θαη ζρεκαηίζεη ηελ 

εληαία ελδνκεηξηθή θνηιόηεηα, ελω ηα αθξα πνπ ελαπνκέλνπλ ειεύζεξα 

εμειίζζνληαη ζηίο δύν ζάιπηγγεο) 

 

Μνλόθεξωο κήηξα: απνηπρία αλάπηπμεο ηνπ ελόο πόξνπ ηνπ Müller. 

Δηαγηγλώζθεηαη αθηηλνινγηθά (πζηεξνζαιπηγγνγξαθία).  

 

Δίδειθπο κήηξα:  απνηπρία απνξξόθεζεο ηνπ ζπλελωκέλνπ θνηλνύ  

ηνηρώκαηνο ηωλ πόξωλ ηνπ Müller θαη ζρεκαηηζκόο δύν κεηξηθώλ 



ζωκάηωλ κε δύν ηξαρήινπο. Σάλ θιηληθε εηθόλα είλαη ζαλ δύν κνλόθεξεο 

κήηξεο ελωκέλεο  ελω νξηζκέλεο θνξέο ππάξρεη θαη δηάθξαγκα ζηνλ 

θόιπν. 

Δηαγηγλώζθεηαη αθηηλνινγηθά (πζηεξνζαιπηγγνγξαθία) θαη κε άκεζε 

όξαζε ζηε κεηξηθή θνηιόηεηα (πζηεξνζθόπεζε) 

 

Δίθεξωο κήηξα:  νη δύν πόξνη ηνπ Müller είλαη κεξηθώο ελωκέλνη θαη 

θαηαιήγνπλ ζε έλαλ θνηλό ηξάρειν. Δηαγηγλώζθεηαη αθηηλνινγηθά 

(πζηεξνζαιπηγγνγξαθία) θαη κε άκεζε όξαζε ζηε κεηξηθή θνηιόηεηα 

(πζηεξνζθόπεζε), 

 

Δηαθξαγκαηνθόξνο κήηξα: παξακνλή ελόο δηαθξάγκαηνο ζην εζωηεξηθό 

ηεο θνηιόηεηαο ηεο κήηξαο, πνπ μεθηλάεη από ηνλ ππζκέλα ηεο κήηξαο θαη 

κπνξεί λα εθηείλεηαη ζε δηαθνξεηηθό κήθνο θάζε θνξά. Δηαγηγλώζθεηαη 

αθηηλνινγηθά (πζηεξνζαιπηγγνγξαθία) θαη κε άκεζε όξαζε ζηε κεηξηθή 

θνηιόηεηα (πζηεξνζθόπεζε), ζεξαπεπηηθά γίλεηαη εθηνκή ηνπ 

δηαθξάγκαηνο πζηεξνζθνπηθά ελω ε πξόγλωζε κεηά ηελ επέκβαζε έρεη 

πνζνζηά επηηπρίαο 80-85%. 

 

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΜΗΣΡΑ 

 

Ιλνκύωκα:  Είλαη θαινήζεο όγθνο απνηεινύκελνο νπωο δειωλεη θαη ην 

όλνκά ηνπ από ίλεο ηνπ θνιιαγόλνπ ηζηνύ θαη ιείεο κπϊθέο ηλεο ηεο 

κήηξαο.  

 
  

Ιλνκπώκαηα ζην εμωηεξηθό ηεο κήηξαο (ππνξξνγόληα) κεξηθέο θνξέο 

πξνθαινύλ αλώκαιεο ζπζπάζεηο ηεο κήηξαο κε απνηέιεζκα απνβνιή ή  

πξόωξν ηνθεηό. 

Μαο πξνβιεκαηίδνπλ όηαλ πξνβάιινπλ κέζα ζηε κεηξηθή θνηιόηεηα 

(ππνβιελλνγόληα) εκπνδίδνληαο ηελ γνληκόηεηα (κε ην λα θξάμνπλ έλα 



ζαιπηγγηθό ζηόκην) ή εκπνδίδνληαο ηελ εκθύηεπζε κεραληθά. Τα  κεγάια 

κπνξεί λα παξεκπνδίζνπλ ηελ αηκαηηθή ξνή ζην ζεκείν ηεο εκθύηεπζεο 

δηόηη ζηεξνύληαη πινύζηνπ αηκαηηθνπ δηθηύνπ. 

 

  

Ελδνκεηξηθέο ζπκθύζεηο:  είλαη ζπλελώζεηο αλάκεζα ζηα απέλαληη 

ηνηρώκαηα ηεο κήηξαο, απνηέιεζκα θαηαζηξνθήο ηνπ ελδνκεηξίνπ.  

Αηηηνινγηθά  ε δεκηνπξγία ζπκθύζεωλ είλαη απνηέιεζκα θπξίωο 

ηαηξηθώλ πξάμεωλ πνπ έρνπλ πξνεγεζεί (απόμεζε ηεο κήηξαο, 

επεκβάζεηο ζην εζωηεξηθό ηεο κήηξαο), αιιά θαη ελδνκήηξηεο θιεγκνλέο. 

Δηαγηγλώζθεηαη αθηηλνινγηθά (πζηεξνζαιπηγγνγξαθία) θαη κε άκεζε 

όξαζε ζηε κεηξηθή θνηιόηεηα (πζηεξνζθόπεζε). Θεξαπεπηηθά γίλεηαη 

πζηεξνζθνπηθά αθαίξεζε ή δηάζπαζε ηωλ  ζπκθύζεωλ (ζπκθπζηόιπζε) 

ελω ε πξόγλωζε κεηά ηελ επέκβαζε έρεη πνιπ θαια πνζνζηά επηηπρίαο. 

 

 

  

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΡΑΥΗΛΟΤ 

Ο ηξάρεινο ηεο κήηξαο απνηειεί ην θαηώηεξν ηκήκα ηεο (πεξίπνπ ην έλα 

ηξίην ηεο κήηξαο) θαηαιήγνληαο ζηνλ θόιπν. Αλ ηνλ θαληαζηνύκε ζαλ 

έλαλ ζωιήλα έρεη δύν άθξα-ζηόκηα: ην εζωηεξηθν (πνπ θνηηά ην 

εζωηεξηθν ηεο κήηξαο) θαη ην εμωηεξηθν (πνπ θνηηά πξόο ηνλ θόιπν). 

Φπζηνινγηθά ε δνκή ηνπ δηαθέξεη απν ην ππόινηπν ηεο κήηξαο ζην όηη 

δνκείηαη θπξίωο από θνιιαγόλεο ίλεο θαη πνιύ ιίγεο κπϊθέο ίλεο. Απηό 

ηνλ θάλεη ζθιεξό ζηελ ζύζηαζε. Εηζη ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο θύεζεο 

θξαηά ην έζω ζηόκηό ηνπ θιεηζηό  θαη ηνλ απιό ηνπ ζηελό.  

 
  

Η αλεπάξθεηα  ηνπ έζω ηξαρειηθνπ ζηνκίνπ είλαη ε θαηάζηαζε εθείλε 

πνπ ράλεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ ηξαρήινπ λα είλαη θιεηζηόο ζην έζω ζηόκην 

(απηό πνπ θνηηά ην εζωηεξηθν ηεο κήηξαο) θαη έηζη παύεη λα είλαη ηθαλόο 

λα ζπγθξαηήζεη ην βάξνο ηνπ θπήκαηνο από πάλω ηνπ. Σηγά ζηγά ινηπόλ 

αλνίγεη (δηαζηέιιεηαη) θαη πηεδόκελνο αλνίγεη ηε δηακεηξν ηνπ ζωιήλα 



ηνπ. Τν απνηέιεζκα είλαη λα αλνίμεη ηόζν πνπ λα κελ κπνξεί ην θύεκα 

λα ζπγθξαηεζεί θαη έηζη απνβάιιεηαη εμ’αηηίαο ηεο κεραληθήο απηήο 

αλωκαιίαο. 

Δηαθξίλεηαη ζε ζπγγελή θαη επίθηεην. Η επίθηεηε είλαη ε πην ζπρλή θαη 

είλαη θπξίωο απνηέιεζκα ηαηξηθώλ πξάμεωλ. (ηνθεηόο, δηαθνπή θύεζεο, 

επεκβάζεηο). Παξαηεξείηαη ζην 5% ηωλ πεξηζηαηηθώλ κε θαζ’έμηλ 

απνβνιέο. 

 
 

Η δηάγλωζε είλαη εύθνιε είηε κε ηελ δίνδν ελόο θεξίνπ δηακέηξνπ 8 ρηι. 

είηε πζηεξνζαιπηγγνγξαθηθά. 

 

  

Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε είλαη ε πεξίδεζε ηνπ έζω ηξαρειηθνπ 

ζηνκηνπ δει. ηνπνζέηεζε ξάκκαηνο πάλω από ην έζω ηξαρειηθό ζηόκην, 

πξνθαιώληαο έηζη ην θιείζηκό ηνπ (νπωο θιείλνπκε έλα πνπγγί). Η 

επέκβαζε γίλεηαη ζην ηέινο ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ. 

 


