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έκτοπη ωοθηκική εγκυμοσύνη. Έγκυος άτοκος με μία διακοπή κύησης δευτέρου τριμήνου στο ιστορικό της
προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της κλινική μας αναφέροντας από τις τελευταίες ημέρες μικρή κολπική
αιμόρροια συνοδευόμενη από βύθιο, ήπιο άλγος στην περιοχή του υπογαστρίου. Το test κύησης των ούρων
ήταν θετικό. Το διακολπικό υπερηχογράφημα σε συνδυασμό με τον ποσοτικό προσδιορισμό της β –
χοριακής γοναδοτρόπου ορμόνης έθεσε τη διάγνωση της έκτοπης κύησης και αποφασίσθηκε η χειρουργική
αντιμετώπιση της ασταθούς αιμοδυναμικά ασθενούς. Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε η παρουσία ωοθηκικής
εγκυμοσύνης και εκτελέσθηκε σφηνοειδής εκτομή της πάσχουσας ωοθήκης. Η ασθενής εξήλθε από την
κλινική μας την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα με οδηγία για τακτικό προσδιορισμό της β – χοριακής
γοναδοτρόπου ορμόνης.
Λέξεις ευρετηρίου: ωοθηκική κύηση, αιτιοπαθογένεια, διάγνωση, αντιμετώπιση, πρόγνωση
Παραπομπή
Ε. Θανασά, Ι. Θανασάς, Ν. Κουταλιά, Α. Χασιώτης, Μ. Μούσια. Χειρουργική αντιμετώπιση έκτοπης ωοθηκικής
κύησης: περιγραφή περίπτωσης και σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Επιστημονικά Χρονικά 2020; 25(4):
737-745

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως έκτοπη κύηση ορίζεται η εγκυμοσύνη στην
οποία η εμφύτευση του γονιμοποιημένου
ωαρίου γίνεται έξω από το ενδομήτριο της
φυσιολογικής κοιλότητας της μήτρας [1]. Ο
ακριβής αιτιοπαθογενετικός μηχανισμός

εμφύτευσης και ανάπτυξης της έκτοπης
βλαστοκύστης μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμη
απόλυτα διευκρινισθεί. Γενικά, το ιστορικό
χειρουργικής επέμβασης στην πύελο, η
προηγούμενη έκτοπη εγκυμοσύνη, η χρήση
ενδομήτριων αντισυλληπτικών συσκευών, το
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ιστορικό υπογονιμότητας και το ιστορικό
πυελικής φλεγμονώδους νόσου αποτελούν
παράγοντες που σχετίζονται με τη συχνότητα
εμφάνισης της έκτοπης κύησης [2]. Η έκτοπη
εγκυμοσύνη εκτιμάται ότι αφορά στο 1.2% –
1.4% του συνόλου των κυήσεων και στο 95%
των περιπτώσεων εντοπίζεται στη σάλπιγγα
[3]. Οι εξωσαλπιγγικές εντοπίσεις της έκτοπα
εγκατεστημένης τροφοβλάστης στην ωοθήκη
(δική μας περίπτωση), στο διάμεσο τμήμα της
σάλπιγγας, στην ουλή της καισαρικής τομής,
στον τράχηλο και στην περιτοναϊκή
κοιλότητα είναι σπάνιες και αφορούν
περίπου στο 5% του συνόλου των έκτοπων
κυήσεων [4].
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Η περιγραφή της περίπτωσης αφορά σε άτοκο
ασθενή με ιστορικό διακοπής κύησης στο
δεύτερο
τρίμηνο
λόγω
εμβρυικής
χρωμοσωμικής ανωμαλίας η οποία προσήλθε
στα
επείγοντα
εξωτερικά
ιατρεία
αναφέροντας από τις δύο τελευταίες ημέρες
μικρή κολπική αιμόρροια συνοδευόμενη από
βύθιο, ήπιο άλγος στην περιοχή του
υπογαστρίου. Η ασθενής από δεκαημέρου
περίπου ήταν διαγνωσμένη με κύηση
αγνώστου θέσεως. Με βάση την τελευταία
κανονική έμμηνο ρύση η δευτεροπαθής
αμηνόρροια υπολογίσθηκε στις 8 εβδομάδες
και 2 ημέρες. Ο έλεγχος της ομαλής εξέλιξης
της εγκυμοσύνης με ποσοτικό προσδιορισμό
της β – χοριακής γοναδοτρόπου ορμόνης ανά
δύο ημέρες έδειξε μη βιώσιμο έμβρυο (1ο
δείγμα = 4113 mlU/mL, 2ο δείγμα = 3904
mlU/mL, 3ο δείγμα = 4207 mlU/mL). Από
τον επείγοντα εργαστηριακό έλεγχο

b

c
Εικόνα 1. Διακολπική υπερηχογραφική απεικόνιση
έκτοπης ωοθηκικής κύησης (δική μας περίπτωση): a) η
παρουσία μήτρας κενής σάκου, b) ανομοιογένειας στην
ανατομική περιοχή του εξαρτήματος και c)
αιμοτοπηγμάτων στον δουγλάσειο χώρο συνηγορούν
υπέρ της διάγνωσης της έκτοπης κύησης.
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διαπιστώθηκε: Ht 33.9%, Hb 10.8 gr/dl, PLT
243x103/ml, WBC 9.90x103/ml, NEUT 79.9%. Ο
πηκτικός μηχανισμός και ο βιοχημικός έλεγχος
ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα. Με την
αμφίχειρη γυναικολογική εξέταση διαπιστώθηκε
μεγάλη ευαισθησία στην μετακίνηση του
τραχήλου της μήτρας. Με το διακολπικό
υπερηχογράφημα
(Εικόνες
1a,1b,1c)
διαπιστώθηκε μήτρα κενή σάκου, παρουσία
ανομοιογένειας στην ανατομική περιοχή του
δεξιού
εξαρτήματος
και
παρουσία
αιμοτοπηγμάτων στον δουγλάσειο χώρο.

a

b

Εικόνα 2. Διεγχειρητική απεικόνιση έκτοπης
ωοθηκικής κύησης (δική μας περίπτωση).

Εικόνα 3. Αντιμετώπιση της έκτοπης ωοθηκικής
κύησης με σφηνοειδή εκτομή της πάσχουσας
ωοθήκης και συρραφή του ωοθηκικού ιστού (δική
μας περίπτωση).

Η
χαρακτηριστική
υπερηχογραφική
απεικόνιση σε συνδυασμό με τον ποσοτικό
προσδιορισμό της β – hCG έθεσε τη διάγνωση
της έκτοπης κύησης και αποφασίσθηκε η
χειρουργική αντιμετώπιση της ασθενούς,
λόγω της κατά εκτίμηση επερχόμενης
αιμοδυναμικής αστάθειας. Στο χειρουργείο
διαπιστώθηκε διόγκωση της δεξιάς ωοθήκης
με παρουσία αιμορραγούσης
ερυθρωπής
μάζας στην επιφάνεια αυτής, χωρίς τη
συμμετοχή της σύστοιχης σάλπιγγας στη
βλάβη (εικόνες 2a, 2b) και παρουσία αίματος
στην
περιτοναϊκή
κοιλότητα
και
αιματοπηγμάτων στην πύελο. Τέθηκε η
διάγνωση της πιθανής έκτοπης ωοθηκικής
κύησης και εκτελέσθηκε σφηνοειδής εκτομή
και συρραφή της πάσχουσας ωοθήκης (εικόνα
3). Η ιστολογική εξέταση του εγχειρητικού
παρασκευάσματος επιβεβαίωσε τη διάγνωση
(εικόνα 4). Μετά από ομαλή μετεγχειρητική
πορεία και πτωτική τιμή της β – hCG η
ασθενής εξήλθε από την κλινική μας την 3η
μετεγχειρητική ημέρα. Τρεις εβδομάδες
αργότερα η τιμή της β – hCG ήταν μηδενική.
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ΣΧΟΛΙΟ

a

b

Η ωοθηκική εγκυμοσύνη περιγράφηκε για
πρώτη φορά από τον Mercureus το 1614 [5].
Στην ωοθηκική εγκυμοσύνη η εγκατάσταση
του γονιμοποιημένου ωαρίου μπορεί να
αφορά στο εσωτερικό του φλοιού της ωοθήκης
(πρωτοπαθής) ή στην επιφάνεια της ωοθήκης
(δευτεροπαθής) [6]. Η ωοθηκική εγκυμοσύνη
αποτελεί τη συχνότερη μορφή μη σαλπιγγικής
έκτοπης κύησης και εκτιμάται ότι αφορά στο
0.5% – 3% του συνόλου των έκτοπων κυήσεων
[7]. Η πρωτοπαθής ωοθηκική εγκυμοσύνη
είναι σπανιότερη και εκτιμάται ότι αφορά σε
1/6000 έως 1/40000 κυήσεις [8]. Παρόλα αυτά
όμως, η αυξημένη αγγείωση που χαρακτηρίζει
την εγκυμοσύνη και η γειτνίαση της έκτοπα
στην ωοθήκη εγκατεστημένης τροφοβλάστης
με τα ωοθηκικά και τα μητριαία αγγεία είναι
δυνατόν να οδηγήσει σε μαζική αιμορραγία
επικίνδυνη και απειλητική για τη ζωή της
εγκύου [9].

Ο ακριβής αιτιοπαθογενετικός μηχανισμός
της ωοθηκικής εγκυμοσύνης δεν έχει ακόμη
απόλυτα
διευκρινισθεί.
Ο
κυριότερος
προδιαθεσικός παράγοντας που μέχρι σήμερα
έχει ενοχοποιηθεί για την εγκατάσταση του
γονιμοποιημένου ωαρίου στην περιοχή της
ωοθήκης είναι η χρήση αντισυλληπτικών
ενδομήτριων συσκευών. Εκτιμάται ότι ο
κίνδυνος ωοθηκικής έκτοπης κύησης είναι
κατά πολύ μεγαλύτερος σε γυναίκες που
φέρουν ενδομήτριο αντισυλληπτικό σπείραμα
c
συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό, καθώς
και σε γυναίκες με in vitro γονιμοποίηση –
μεταφορά εμβρύων (IVF – ET) σε σχέση με τη
Εικόνα 4. Ιστολογική εικόνα έκτοπης ωοθηκικής κύησης
φυσική σύλληψη. Επίσης, η πυελική
(δική μας περίπτωση).
φλεγμονώδης νόσος και οι χειρουργικές
επεμβάσεις στην περιοχή της πυέλου και των
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εξαρτημάτων
αυξάνουν
τον
κίνδυνο
ωοθηκικής εγκυμοσύνης, κυρίως όμως
αφορούν σε αιτιολογικούς παράγοντες που
ευθύνονται για την πρόκληση σαλπιγγικής
κύησης [10]. Ενδεικτικά αναφέρονται στη
διεθνή βιβλιογραφία περιπτώσεις έκτοπης
ωοθηκικής κύησης μετά από υφολική
υστερεκτομία [11]. Τέλος, σπανιότερα σε
άλλες περιπτώσεις (δική μας περίπτωση) η
ωοθηκική εγκυμοσύνη μπορεί να συμβεί
χωρίς κλασικούς προγενέστερους παράγοντες
κινδύνου [12].
Η προεγχειρητική διάγνωση της ωοθηκικής
εγκυμοσύνης δεν είναι εύκολη [13]. Οι
κλινικές εκδηλώσεις δε διαφέρουν ουσιωδώς
από εκείνες της έκτοπης σαλπιγγικής κύησης
[14]. Η δευτεροπαθής αμηνόρροια, το άλλοτε
άλλης έντασης κοιλιακό άλγος και η ανώμαλη
κολπική αιμορραγία αποτελούν τα κύρια
κλινικά γνωρίσματα πριν από τη ρήξη της
ωοθήκης. Η ανώμαλη κολπική αιμορραγία ως
αποτέλεσμα της φυσιολογικής απόπτωσης του
φθαρτού από την ενδομήτρια κοιλότητα μετά
από τη διακοπή της τροφοβλαστικής
δραστηριότητας συνήθως συνοδεύεται από
ήπιο, βύθιο έως μεγαλύτερης έντασης
κοιλιακό άλγος εντοπιζόμενο στο υπογάστριο
και κυρίως στην περιοχή του σύστοιχου
λαγονίου βόθρου με την έκτοπη ωοθηκική
κύηση [15]. Σε περίπτωση που συμβεί ρήξη
της ωοθηκικής εγκυμοσύνης η διαφορική
κλινική διάγνωση από τη ρήξη κύστης ωχρού
σωματίου ή από τη ρήξη συστραφείσας
κύστης ωοθήκης είναι δύσκολη έως αδύνατη
[12].
Σε αντίθεση με τα κλινικά κριτήρια, η χρήση
σήμερα της διακολπικής υπερηχογραφίας σε
συνδυασμό με τον ποσοτικό προσδιορισμό

της β – hCG έχουν αυξήσει σημαντικά τη
διαγνωστική
ακρίβεια
της
νόσου.
Υπερηχογραφικά ευρήματα, όπως είναι η
απουσία ενδομήτριας κύησης και η παρουσία
σάκου κύησης στην επιφάνεια ή στο
εσωτερικό
του
φλοιού
της
ωοθήκης
συνηγορούν
υπέρ
της
ωοθηκικής
εγκυμοσύνης.
Το
διακολπικό
υπερηχογράφημα παίζει σημαντικό ρόλο
στην προεγχειρητική διάγνωση της άρρηκτης
ωοθηκικής κύησης, ενώ σε περίπτωση ρήξης
ωοθηκικής εγκυμοσύνης δεν υπάρχουν
χαρακτηριστικά υπερηχογραφικά ευρήματα
που να τη διαφοροποιούν από τη ραγείσα
έκτοπη κύηση ή τη ρήξη αιμορραγικού ωχρού
σωματίου [16]. Επίσης, η μαγνητική
τομογραφία σήμερα μπορεί να είναι χρήσιμη
στη διάγνωση της ωοθηκικής εγκυμοσύνης,
ειδικά όταν τα ευρήματα από το διακολπικό
υπερηχογράφημα
είναι
ανεπαρκή
ή
διφορούμενα [17].
Η διάγνωση της ωοθηκικής εγκυμοσύνης στην
πλειονότητα των περιπτώσεων τίθεται
διεγχειρητικά και επιβεβαιώνεται με την
ιστολογική
εξέταση
του
εγχειρητικού
παρασκευάσματος (δική μας περίπτωση) [18].
Τα διαγνωστικά κριτήρια του Spielberg
(1878), όπως είναι η μη συμμετοχή της
σύστοιχης σάλπιγγας στη βλάβη, η ύπαρξη
εμβρυικού σάκου μέσα στην ωοθήκη, η
σύνδεση
με
τη
μήτρα
μέσω
του
μητροωοθηκικού συνδέσμου και η παρουσία
ωοθηκικού ιστού στο τοίχωμα του εμβρυικού
σάκου σε πολλά σημεία που απέχουν μεταξύ
τους μπορεί να είναι υπερβολικά αυστηρά για
την επιβεβαίωση της διάγνωσης, με
αποτέλεσμα να υποτιμάμαι σημαντικά όχι
μόνο ο επιπολασμός της νόσου, αλλά και
ενδεχομένως και τη διαχείριση αυτών των
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ασθενών [19]. Έτσι, σήμερα η μη εμπλοκή της
σάλπιγγας και η ταυτόχρονη αποδεδειγμένη
παρουσία χοριακών λαχνών εντός των
ωοθηκών αποτελούν τα τροποποιημένα
κριτήρια, βάση των οποίων πρέπει να
επιβεβαιώνεται η διάγνωση της ωοθηκικής
κύησης (δική μας περίπτωση) [20]. Τέλος, στις
περιπτώσεις εκείνες που τα κλινικά και
απεικονιστικά ευρήματα είναι ασαφή και
υπάρχει έντονο διαγνωστικό πρόβλημα, η
λαπαροσκόπηση είναι δυνατόν να βοηθήσει
στη διάγνωση, παρέχοντας επιπρόσθετα το
πλεονέκτημα της ταυτόχρονης θεραπευτικής
αντιμετώπισης της νόσου [21].
Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ωοθηκικής
κύησης η οποία θα πρέπει να εξαρτάται από
τη χρονική στιγμή της αρχικής διάγνωσης
διακρίνεται
σε
χειρουργική
και
φαρμακευτική. Πιο συχνά χρησιμοποιείται η
χειρουργική θεραπεία και σπανιότερα η
φαρμακευτική. Η μεθοτρεξάτη αποτελεί το
πιο ευρέως διαδεδομένο φαρμακευτικό
σκεύασμα με τα καλύτερα θεραπευτικά
αποτελέσματα. Η θεραπεία με μεθοτρεξάτη
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς
αρχικού
σταδίου,
των
οποίων
η
αιμοδυναμική κατάσταση είναι σταθερή [22].
Η κλασική χειρουργική αντιμετώπιση της
νόσου με ανοικτή ή λαπαρασκοπική
προσπέλαση συνίσταται στη σφηνοειδή
εκτομή της ωοθήκης και τη συρραφή του
εναπομείναντος ωοθηκικού ιστού (δική μας
περίπτωση). Για τις περιπτώσεις εκείνες που η
διάγνωση
τίθεται
καθυστερημένα
και
συνοδεύεται από σοβαρή αιμορραγία είναι

δυνατόν
να
απαιτηθεί
η
εκτέλεση
ωοθηκεκτομίας ή και εξαρτηματεκτομίας [23].
Η πρόγνωση εξαρτάται κυρίως από την
ηλικία της εγκυμοσύνης και τη διαβρωτική
δραστηριότητα της έκτοπα εγκατεστημένης
τροφοβλάστης. Η αυτόματη αιμορραγία που
προκαλείται μετά από τη ρήξη της ωοθήκης
αποτελεί την κύρια επιπλοκή της νόσου με
σημαντικά αυξημένα ποσοστά μητρικής
νοσηρότητας
και
θνησιμότητας.
Στην
ωοθηκική εγκυμοσύνη μετά από την έγκαιρη
χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου τα
ποσοστά επιτυχίας μελλοντικών κυήσεων
θεωρούνται παρά πολύ ικανοποιητικά [24].

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση της
έκτοπης ωοθηκικής εγκυμοσύνης αποτελεί ένα
πολύ σημαντικό βήμα για την επιτυχή
αντιμετώπιση της σπάνιας αυτής, αλλά και
ταυτόχρονα επικίνδυνης για τη ζωή της
εγκύου μαιευτικής επιπλοκής. Η πρώιμη
αναγνώριση των συμπτωμάτων και των
παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τη
νόσο, καθώς και η σωστή εφαρμογή της
σύγχρονης
εξελιγμένης
τεχνολογίας
επιτρέπουν σήμερα την έγκαιρη διάγνωση
και την άμεση εφαρμογή των πλέον
κατάλληλων
σύγχρονων
διαθέσιμων
θεραπευτικών χειρισμών, προκειμένου να
εξασφαλισθεί
η
συντηρητικότερη
αντιμετώπιση της νόσου και να μειωθεί ο
αυξημένος κίνδυνος μητρικής νοσηρότητας
και θνησιμότητας.
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CASE REPORT

Surgical treatment of ovarian ectopic pregnancy: case report and
mini review of the literature
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1

ABSTRACT
The description of the case concerns the early diagnosis and invasive treatment of a patient with ectopic
ovarian pregnancy. Pregnant interest-free with a termination of pregnancy of the second trimester in her
history came to the outpatient clinics of our clinic reporting from the last few days small vaginal bleeding
accompanied by deep, mild pain in the abdomen. The urine pregnancy test was positive. Transvaginal
ultrasound in combination with the quantification of β-chorionic gonadotropin hormone diagnosed ectopic
pregnancy and it was decided to surgically treat the unstable hemodynamically ill patient. Preoperatively,
the presence of ovarian pregnancy was detected and a wedged resection of the diseased ovary was
performed. The patient left our clinic on the third postoperative day with instructions for regular
determination of β - chorionic gonadotropin hormone.
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