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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η τραχηλική εγκυμοσύνη δεν είναι συχνή. Εκτιμάται ότι αφορά σε λιγότερο από το 1% του συνόλου των 
έκτοπων κυήσεων. Ο παθογενετικός μηχανισμός μέχρι σήμερα δεν έχει απόλυτα διευκρινισθεί. Ο κύριος 
προδιαθεσικός παράγοντας κινδύνου είναι η προηγούμενη διαστολή και απόξεση του ενδοτραχήλου της 
μήτρας. Η κλινική διάγνωση είναι δύσκολη. Η ανάλογη με την ηλικία της κύησης ανώδυνη κολπική 
αιμορραγία αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό κλινικό γνώρισμα. Σε αντίθεση με τα κλινικά κριτήρια, η 
συμβολή των σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων σε συνδυασμό με τον ποσοτικό προσδιορισμό της β –  
χοριακής γοναδοτρόπου ορμόνης είναι καθοριστική στη διάγνωση της έκτοπης τραχηλικής κύησης. 
Καθολικά αποδεκτό θεραπευτικό πρωτόκολλο για την συντηρητική αντιμετώπιση της νόσου μέχρι σήμερα 
δεν υπάρχει. Η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση της έκτοπης τραχηλικής εγκυμοσύνης περιλαμβάνει 
χειρουργικές επεμβάσεις, συντηρητικές μεθόδους αντιμετώπισης ή συνδυασμό των δύο. Στο παρόν άρθρο με 
βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία επιχειρείται η ανασκόπηση της σπάνιας αυτής μαιευτικής επιπλοκής, 
αναφορικά κυρίως με τη διάγνωση και τις βασικές αρχές αντιμετώπισης, η έγκαιρη και ορθή εφαρμογή των 
οποίων μπορεί να αποφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την υγεία της μητέρας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Έκτοπη εγκυμοσύνη είναι εκείνη που 
συμβαίνει έξω από την κοιλότητα της μήτρας, 
με την πιο συνηθισμένη εντόπιση να αφορά 
στη σάλπιγγα [1]. Αν και η έκτοπη κύηση 
αποτελεί σήμερα την κύρια αιτία θανάτου 
των γυναικών που διανύουν το πρώτο 
τρίμηνο της εγκυμοσύνης, στις περισσότερες 
των περιπτώσεων η έγκαιρη διάγνωση και 
αντιμετώπιση εκτιμάται ότι συμβάλλει 
σημαντικά στη μείωση της μητρικής 

νοσηρότητας και θνησιμότητας [2]. Η έκτοπη 
εγκυμοσύνη είναι συχνή. Η πιο συχνή μορφή 
έκτοπης κύησης είναι η σαλπιγγική, με 
συχνότερη εντόπιση στη λήκυθο [3]. Σε 
σπάνιες περιπτώσεις το γονιμοποιημένο 
ωάριο με τη μορφή της βλαστοκύστης είναι 
δυνατόν να εμφυτευθεί σε ασυνήθιστες 
περιοχές, όπως είναι το διάμεσο τμήμα της 
σάλπιγγας, η ωοθήκη, ο τράχηλος της μήτρας 
– τραχηλική εγκυμοσύνη και η περιτοναϊκή 
κοιλότητα [4]. Η εξωσαλπιγγική εντόπιση της 
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νόσου αφορά περίπου στο 5% του συνόλου 
των έκτοπων κυήσεων [5]. 

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  

Στην έκτοπη τραχηλική εγκυμοσύνη η 
εγκατάσταση του γονιμοποιημένου ωαρίου 
αφορά στο επιθήλιο της κοιλότητας του 
ενδοτραχήλου [6]. Η τραχηλική εγκυμοσύνη 
δεν είναι συχνή. Πρόκειται για μια εξαιρετικά 
σπάνια μορφή έκτοπης εγκυμοσύνης που 
αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% του 
συνόλου των έκτοπων κυήσεων. Η συχνότητα 
εμφάνισης εκτιμάται ότι αφορά περίπου σε 
μία περίπτωση ανά 9000 τοκετούς [7,8]. Το 
2015 ο Murji και οι συνεργάτες του 
αναλύοντας τα αποτελέσματα αναδρομικής 
ανασκόπησης όλων των περιπτώσεων 
τραχηλικής έκτοπης εγκυμοσύνης που 
διαγνώστηκαν σε Ακαδημαϊκό Κέντρο 
Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τον 
Ιανουάριο του 2002 έως τον Ιούλιο του 2014 
έδειξαν ότι η τραχηλική έκτοπη εγκυμοσύνη 
διαγνώστηκε σε 27 γυναίκες με μέση ηλικία τα 
34 έτη. Τα δύο τρίτα από αυτές ήταν άτοκες 
και το 44% των ασθενών ανέφερε ιστορικό 
υπογονομότητας. Η μέση ηλικία κύησης κατά 
τη διάγνωση ήταν επτά εβδομάδες. Το μέσο 
επίπεδο ορού ανθρώπινης χοριακής 
γοναδοτροπίνης ήταν 11300 IU/L (εύρος 610 
έως 16370 IU/L), ενώ η εμβρυϊκή καρδιακή 
λειτουργία ήταν παρούσα στο 70% των 
περιπτώσεων [9]. 

Η εξωμήτρια τραχηλική εγκυμοσύνη με βάση 
τα ευρήματα από το διακολπικό 
υπερηχογράφημα και το ιστορικό 
προηγούμενης καισαρικής τομής είναι 

δυνατό να ταξινομηθεί σε κλινικές 
υποκατηγορίες. Αναδρομική μελέτη 
ανάλυσης των έκτοπων τραχηλικών κυήσεων 
από το 1997 έως το 2009, προερχόμενη από το 
Πανεπιστήμιο της Σεούλ, αλλά και σε 
μεταγενέστερη μελέτη το 2013 ο Tsai και οι 
συνεργάτες του έδειξαν ότι η πρόγνωση της 
χειρουργικής διαχείρισης της τραχηλικής 
κύησης με ή χωρίς διήθηση στο τραχηλικό 
κανάλι, της κύησης στην ουλή προηγούμενης 
καισαρικής τομής, της τράχηλο – ισθμικής 
κύησης και της έκτοπης εγκυμοσύνης με 
χαμηλό επίπεδο εμφύτευσης είναι καλή. Ο 
νέος όρος της έκτοπης εγκυμοσύνης με 
χαμηλό επίπεδο εμφύτευσης φαίνεται να 
καλύπτει όλες τις μορφές των έκτοπων 
εμφυτεύσεων της βλαστοκύστης στο κατώτερο 
τμήμα της μήτρας κατά το πρώτο τρίμηνο, 
επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στον 
κλινικό ιατρό να διαγνώσει προεγχειρητικά 
με μεγαλύτερη ευκολία ασυνήθιστα 
περιστατικά, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει 
την τρέχουσα πολιτική της θεραπευτικής 
προσέγγισης [10,11].  

 

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 

Ο ακριβής αιτιοπαθογενετικός μηχανισμός 
εμφύτευσης και ανάπτυξης της βλαστοκύστης 
σε περιοχές εκτός της φυσιολογικής 
κοιλότητας της μήτρας δεν έχει ακόμη 
απόλυτα διευκρινισθεί. Ο κύριος 
προδιαθεσικός παράγοντας που μέχρι σήμερα 
έχει ενοχοποιηθεί για την εγκατάσταση του 
γονιμοποιημένου ωαρίου στο επιθήλιο της 
ενδοτραχηλικής κοιλότητας είναι η 
προηγούμενη διαστολή και απόξεση του 
ενδοτραχήλου της μήτρας. Η πιθανή  
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Προηγηθείσα διαστολή/απόξεση ενδοτραχήλου 

Προηγηθείσα καισαρική τομή 

Σύνδρομο Asherman 

Ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας 

Ινομυώματα μήτρας 

Ενδομήτρια αντισυλληπτικά σπειράματα 

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 

Έκθεση σε Διεθυλστιλβεστρόλη 

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες εμβρύου 

Δευτερογενής εμφύτευση βλαστοκύστης 

Καυτηριασμός ενδομήτριας κοιλότητας 

Πίνακας 1. Παράγοντες κινδύνου για την έκτοπη 
τραχηλική εγκυμοσύνη. 

 

διαταραχή – βλάβη της αρχιτεκτονικής και 
της υποδεκτικότητας του ενδομητρίου που 
είναι δυνατόν να προκαλέσουν οι 
προηγηθείσες αποξέσεις πιθανολογείται ότι 
διευκολύνει την εμφύτευση της βλαστοκύστης 
στο κατώτερο τμήμα της μήτρας, προς τον 
ενδοτράχηλο και κάτω από το επίπεδο του 
έσω τραχηλικού στομίου (Πίνακας 1). Σε 
πρόσφατη αναδρομική υπό δημοσίευση 
μελέτη ελέγχου των περιπτώσεων τραχηλικής 
έκτοπης εγκυμοσύνης από το 2000 έως το 2013 
ο Hoyos και οι συνεργάτες του έδειξαν ότι σε 
σύγκριση με τους ασθενείς με ενδομήτρια 
εγκυμοσύνη, οι ασθενείς που έφεραν έκτοπη 
τραχηλική κύηση είχαν ιστορικό εκλεκτικών 

αμβλώσεων και επεμβάσεων με διαστολή και 
απόξεση του ενδοτραχήλου. Οι συγγραφείς 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διαστολή 
και η απόξεση του ενδοτραχήλου της μήτρας 
αποτελεί ισχυρό παράγοντα κινδύνου για την 
έκτοπη τραχηλική κύηση σε σχέση με τις 
εγκυμοσύνες άλλης θέσης [12]. 

Επίσης, η προηγηθείσα καισαρική τομή 
αποτελεί σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα 
για την εμφύτευση της βλαστοκύστης στο 
ενδοτραχηλικό κανάλι και εκτιμάται ότι 
ευθύνεται για το ένα τρίτο περίπου των 
περιπτώσεων έκτοπων τραχηλικών κυήσεων 
[13]. Πρόσφατα το 2014, ο Gizzo και οι 
συνεργάτες του αναλύοντας τα αποτελέσματα 
συστηματικής ανασκόπησης άρθρων στη 
βάση δεδομένων PubMed για εξωμήτριες 
εγκυμοσύνες, και ιδιαίτερα για τις έκτοπες 
κυήσεις στην ουλή της καισαρικής τομής, τις 
έκτοπες τραχηλικές εγκυμοσύνες και τις 
έκτοπες κυήσεις μετά από in vitro 
γονιμοποίηση που δημοσιεύτηκαν από τον 
Ιανουάριο του 1996 έως τον Δεκέμβριο του 
2011 έδειξαν ότι οι μαιευτήρες πρέπει να 
δώσουν μεγάλη προσοχή σε μια πιθανή 
εγκυμοσύνη στην ουλή της καισαρικής τομής 
και κάτω από το επίπεδο του έσω τραχηλικού 
στομίου σε έγκυες που φέρουν στο ιατρικό 
ιστορικό τους προδιαθεσικούς παράγοντες 
κινδύνου για την ανάπτυξη έκτοπης 
εγκυμοσύνης [14]. 

Επιπλέον, το σύνδρομο Asherman, οι 
ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας, τα 
ινομυώματα της μήτρας, η χρήση 
αντισυλληπτικών ενδομήτριων σπειραμάτων, 
οι μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 
(IVF) και η έκθεση γυναικών σε 
διεθυλστιλβεστρόλη (DES) συμπεριλαμ-
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βάνονται στους κύριους αιτιολογικούς 
παράγοντες που ευθύνονται για τη σπάνια 
αυτή επιπλοκή της αρχόμενης εγκυμοσύνης 
[15,16,17]. Επίσης σήμερα, έχει εξετασθεί ο 
πιθανός ρόλος της χρωμοσωμικής ανωμαλίας 
του εμβρύου στην αιτιολογία της έκτοπης 
τραχηλικής εγκυμοσύνης [18]. Επίσης, στη 
βιβλιογραφία αναφέρονται περιπτώσεις 
τραχηλικής κύησης που συνέβησαν μετά από 
την αποτυχία άμβλωσης ανεπιθύμητης 
εγκυμοσύνης ως αποτέλεσμα δευτερογενούς 
εμφύτευσης της βλαστοκύστης στο 
ενδοτραχηλικό κανάλι [19]. Επίσης, έχουν 
αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία και 
περιπτώσεις έκτοπης τραχηλικής κύησης μετά 
από τον ιατρογενή καυτηριασμό της 
ενδομήτριας κοιλότητας, αναδεικνύοντας έτσι 
τον κρίσιμο ρόλο της ανίχνευσης της β – 
χοριακής γονοδοτρόπου ορμόνης στη 
διερεύνηση της ανώμαλης κολπικής 
αιμορραγίας σε ασθενείς αναπαραγωγικής 
ηλικίας [20]. 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η κλινική διάγνωση της έκτοπης τραχηλικής 
κύησης δεν είναι εύκολη. Πριν από τη 
δεκαετία του '80, η διάγνωση της τραχηλικής 
εγκυμοσύνης συνήθως ήταν ιστολογική, μετά 
από την αποτυχία αντιμετώπισης 
ανεξέλεγκτης αιμορραγίας καθώς τα αγγεία 
της τροφοβλάστης μπορούν να φτάσουν και 
να διαβρώσουν το λεπτό τοίχωμα του 
τραχήλου της μήτρας, με αποτέλεσμα την 
ανάγκη εκτέλεσης υστερεκτομίας [21]. Το πιο 
συνηθισμένο σύμπτωμα των εγκύων αυτών, 
ιδιαίτερα όταν η κύηση αφορά σε περιπτώσεις 
αρχόμενου σταδίου είναι η κολπική 

αιμορραγία μετά από περίοδο αμηνόρροιας η 
οποία συνήθως είναι ανώδυνη, άλλοτε άλλης 
έντασης και μερικές φορές μπορεί να είναι 
μαζική, απειλητική για τη ζωή της ασθενούς. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις η αιμορραγία ως 
αποτέλεσμα της διάβρωσης των τραχηλικών 
αγγείων από τον τροφοβλαστικό ιστό και της 
έλλειψης συσταλτικότητας του τραχήλου της 
μήτρας είναι δυνατόν να συνοδεύεται από 
ένα ήπιο, βύθιο άλγος εντοπιζόμενο στην 
περιοχή του υπογαστρίου ή/και της οσφυϊκής 
χώρας που προκαλείται από τις ήπιες 
συσπάσεις του κατώτερου τμήματος της 
μήτρας. Σε περιπτώσεις προχωρημένης 
ηλικίας της τραχηλικής εγκυμοσύνης η 
κολπική αιμορραγία συνοδεύεται από 
κοιλιακό πόνο και δυσουρικά ενοχλήματα τα 
οποία οφείλονται στην πίεση που είναι 
δυνατόν να προκαλέσει ο διογκωμένος 
τράχηλος της μήτρας στα παρακείμενα 
όργανα και στο τοίχωμα της ουροδόχου 
κύστης [22,23].  

Σε αντίθεση με τα κλινικά κριτήρια, η 
συμβολή των σύγχρονων απεικονιστικών 
μεθόδων στη διάγνωση της τραχηλικής 
κύησης είναι καθοριστική (Πίνακας 2). Η 
ευρεία χρήση σήμερα της διακολπικής 
υπερηχογραφίας από την αρχή της 
εγκυμοσύνης, η χρήση της 3D 
υπερηχοτομογραφίας, της τομογραφίας 
μαγνητικού συντονισμού και της διακολπικής 
Power Doppler υπερηχογραφίας σε 
συνδυασμό με τον ποσοτικό προσδιορισμό 
της χοριακής γοναδοτρόπου ορμόνης έχουν 
αυξήσει σημαντικά τη διαγνωστική ακρίβεια 
της νόσου [24-27]. Η έγκαιρη διάγνωση της 
σοβαρής αυτής μαιευτικής επιπλοκής που 
επιτρέπει η απεικόνιση με το διακολπικό 
υπερηχογράφημα από την αρχή της  
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Ιστορικό 

- κολπική αιμόρροια 

- πυελικός πόνος 

Διακολπική υπερηχογραφία 

Three D υπερηχοτομογραφία 

Διακολπική Power Doppler υπερηχογραφία 

Ποσοτικός προσδιορισμός β – hCG 

Μαγνητική τομογραφία 

Πίνακας 2. Σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση 
της έκτοπης τραχηλικής εγκυμοσύνης. 

 

εγκυμοσύνης βοηθάει σημαντικά στην 
πρόληψη της μητρικής νοσηρότητας από 
αιμορραγία και είναι σε θέση να οδηγήσει σε 
συντηρητική αντιμετώπιση της κατάστασης 
[28,29]. Η πρώτη περίπτωση τραχηλικής 
εγκυμοσύνης που διαγνώσθηκε με τη βοήθεια 
των υπερήχων ήταν το 1978 [30]. 
Υπερηχογραφικά ευρήματα, όπως είναι η 
απουσία ενδομήτριας κύησης, η απεικόνιση 
του σάκου της κύησης κάτω από το επίπεδο 
των μητριαίων αγγείων με ύπαρξη αιματικής 
ροής στην περιφέρεια και η παραμονή 
τμήματος φυσιολογικού τραχηλικού 
καναλιού μεταξύ της ενδομήτριας κοιλότητας 
και του σάκου της κύησης συνηγορούν υπέρ 
της έκτοπης τραχηλικής εγκυμοσύνης σε 
σχέση με την αυτόματη αποβολή ενδομήτριας 
κύησης σε εξέλιξη [31,32].  

Παρόλα αυτά όμως, τα υπερηχογραφικά 
ευρήματα στην τραχηλική έκτοπη 

εγκυμοσύνη μπορεί να είναι δύσκολο να 
διακριθούν από την φυσιολογική ενδομήτρια 
εγκυμοσύνη, την κύηση στην ουλή της 
καισαρικής ή από την αποβολή ενδομήτριας 
κύησης που βρίσκεται σε εξέλιξη [33,34]. Σε 
πολλές περιπτώσεις η έκτοπη τραχηλική 
κύηση είναι συνήθως δύσκολο να 
διαφοροποιηθεί από την ατελή αποβολή ή 
από ένα αιμορραγικό τραχηλικό λειομύωμα. 
Καθοριστικής σημασίας για τη διάγνωση της 
τραχηλικής κύησης από την ατελή 
ενδομήτρια αποβολή είναι η 
υπερηχογραφική ανίχνευση του λεγόμενου 
«συρόμενου σημείου» κατά την εκτέλεση της 
εξέτασης, όπως αυτό αναφέρθηκε από τον 
Jurkovic και τους συνεργάτες του το 1996 [35]. 
Κατά την εφαρμογή ήπιας πίεσης με τη 
βοήθεια της διακολπικής κεφαλής των 
υπερήχων στον τράχηλο της μήτρας, σε 
περίπτωση ατελούς ενδομήτριας αποβολής ο 
σάκος της κύησης ολισθαίνει εντός του 
τραχηλικού καναλιού, σε αντίθεση με 
περιπτώσεις τραχηλικής έκτοπης 
εγκυμοσύνης, στις οποίες ο σάκος της κύησης 
παραμένει στο σημείο εμφύτευσης στο 
ενδοτραχηλικό κανάλι. Επιπλέον, σε 
περίπτωση έκτοπης τραχηλικής κύησης 
χαρακτηριστική είναι η περιτοφροβλαστική 
ροή αίματος, όπως αυτή απεικονίζεται  με την 
Doppler υπερηχογραφία [36]. Η διαφορική 
διάγνωση της έκτοπης τραχηλικής 
εγκυμοσύνης από την αυτόματη 
αναπόφευκτη αποβολή διευκολύνεται ακόμη 
περισσότερο όταν στο εγκατεστημένο στο 
ενδοτραχηλικό κανάλι έμβρυο αναγνωρίζεται 
θετική καρδιακή λειτουργία [37,38]. 
Επιπλέον, η θέση του κέντρου του σάκου της 
κύησης σε σχέση με τον άξονα του μέσου της 
μήτρας κατά το πρώτο τρίμηνο της 
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εγκυμοσύνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
μια απλή και εύκολη μέθοδος για την 
υπερηχογραφική διαφοροδιάγνωση της 
φυσιολογικής ενδομήτριας εγκυμοσύνης από 
την έκτοπη κύηση στην ουλή της καισαρικής 
τομής [39]. 

Επίσης, η μαγνητική τομογραφία σήμερα 
είναι αρκετά δημοφιλής και χρησιμοποιείται 
ευρέως ως απεικονιστικό εργαλείο για την 
αξιολόγηση των εγκύων ασθενών και την 
επίλυση ειδικών προβλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της έκτοπης 
εγκυμοσύνης. Αναφορικά με τη διάγνωση της 
έκτοπης εγκυμοσύνης, η εξέταση συνήθως έχει 
θέση στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες το 
διακολπικό υπερηχογράφημα το οποίο 
θεωρείται ο κύριος τρόπος απεικόνισης που 
σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, δεν είναι σε 
θέση να απεικονίσει την θέση εμφύτευσης σε 
ορισμένους τύπους εγκυμοσύνης. Η 
μαγνητική τομογραφία μπορεί να 
επιβεβαιώσει τη μη φυσιολογική θέση 
εμφύτευσης της βλαστοκύστης και να 
διακρίνει τη ρήξη από τις περιπτώσεις εκείνες 
που δεν έχουν υποστεί βλάβη πριν από την 
έναρξη της θεραπείας. Επιπλέον, η απουσία 
χρήσης ιονίζουσας ακτινοβολίας, ο 
εξαιρετικός βαθμός απεικόνισης των μαλακών 
μορίων και η μεγάλη ευαισθησία εντόπισης 
του βαθμού της αιμορραγίας αποτελούν 
πλεονεκτήματα της τομογραφίας μαγνητικού 
συντονισμού έναντι της αξονικής 
τομογραφίας [40,41].  

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Καθολικά αποδεκτό θεραπευτικό πρωτόκολλο 
για τη συντηρητική αντιμετώπιση της οξείας  

αιμορραγίας, λόγω υπολειπόμενης έκτοπης 
τραχηλικής εγκυμοσύνης μέχρι σήμερα δεν 
υπάρχει. Δεδομένης της σπανιότητας της 
νόσου και της απουσίας εκτεταμένων 
ερευνητικών μελετών, η αποτελεσματικότητα 
των πρωτόκολλων θεραπείας δεν είναι καλά 
εδραιωμένη [42]. Αν και η χειρουργική 
παρέμβαση παραμένει η κύρια θεραπευτική 
επιλογή για την αντιμετώπιση της μη 
σαλπιγγικής έκτοπης κύησης, υπάρχουν όλο 
και περισσότερες ενδείξεις ότι ορισμένες από 
αυτές μπορούν να αντιμετωπισθούν 
συντηρητικά. Πολλοί από τους ερευνητές που 
έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα έχουν 
χρησιμοποιήσει συνδυασμό συντηρητικών 
και χειρουργικών προσεγγίσεων για τη 
διαχείριση της τραχηλικής εγκυμοσύνης και 
της έκτοπης κύησης στην ουλή της καισαρικής 
τομής με καλή έκβαση [43]. Η σύγχρονη 
θεραπευτική προσέγγιση της νόσου (Πίνακας 
3) περιλαμβάνει χειρουργικές επεμβάσεις, 
συντηρητικές μεθόδους αντιμετώπισης ή 
συνδυασμό των δύο [44].  

Οι αξιοσημείωτες βελτιώσεις που έχουν 
επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στις τεχνικές 
υπερηχογραφικής απεικόνισης, επιτρέποντας 
την έγκαιρη διάγνωση της τραχηλικής 
εγκυμοσύνης παρέχουν ταυτόχρονα σήμερα 
και τη δυνατότητα για μια πιο συντηρητική 
αντιμετώπιση της νόσου. Η εκτέλεση 
θεραπευτικής κένωσης της ενδομήτριας και 
ενδοτραχηλικής κοιλότητας με ή χωρίς χρήση 
ταμποναρίσματος της περιοχής σε 
περιπτώσεις αρχόμενης εγκυμοσύνης είναι 
δυνατόν να ελέγξει την αιμορραγία. Με 
παλιότερες και νεότερες ερευνητικές μελέτες 
καταδεικνύεται η ανάγκη εξέτασης του 
ενδεχόμενου συνδυασμού θεραπευτικής 
απόξεσης και επιπωματισμού της περιοχής  
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Θεραπευτική απόξεση 

Θεραπευτική απόξεση υπό υπερηχογραφικό έλεγχο 

Υστεροσκοπική εξαίρεση του κυήματος 

Τεχνική Zea 

Συστηματική χορήγηση μεθοτρεξάτης 

Τοπική χορήγηση μεθοτρεξάτης 

Τοπική χορήγηση KCl 

Τοπική χορήγηση προσταγλανδινών 

Από του στόματος χορήγηση Gefitinib 

Εμβολισμός μητριαίων αρτηριών 

Υστερεκτομία  

Πίνακας 3. Θεραπευτικές επιλογές αντιμετώπισης 
της έκτοπης τραχηλικής εγκυμοσύνης. 

 

στη διαχείριση της έκτοπης τραχηλικής 
εγκυμοσύνης με οξεία αιμορραγία, ιδιαίτερα 
σε ασθενείς που επιθυμούν τη διατήρηση της 
μήτρας και μελλοντική τεκνοποίηση [45,46]. 
Επίσης, έχει περιγραφεί στην πρόσφατη 
διεθνή βιβλιογραφία η επιτυχής έκβαση 
συντηρητικής θεραπείας ασθενούς με έκτοπη 
τραχηλική κύηση, μετά από την εκτέλεση 
διαστολής και απόξεσης του ενδοτραχήλου, 
ακολουθούμενη από τη συστηματική 
χορήγηση μεθοτρεξάτης [47]. 

Παρόμοια, η κένωση της ενδοτραχηλικής 
κοιλότητας της μήτρας υπό τον υψηλής 
διαγνωστικής ευκρίνειας υπερηχογραφικό 

έλεγχο αποτελεί σύγχρονη θεραπευτική 
επιλογή συντηρητικής αντιμετώπισης των 
γυναικών που επιθυμούν τη διατήρηση της 
μήτρας [48]. Επίσης, η κολπική πρόσκρουση 
των μηριαίων αρτηριών (τεχνική Zea) πριν 
από τη χειρουργική κένωση του τραχήλου της 
μήτρας θεωρείται αποτελεσματική επιλογή 
για τον έλεγχο της μαιευτικής αιμορραγίας, 
αφού ο όγκος αιμορραγίας μειώνεται μετά 
την τοποθέτησή του [49].  Επίσης, η 
υστεροσκοπική εξαίρεση του κυήματος με τη 
χρήση ρεσεκτοσκοπίου και η χρήση διαφόρων 
φαρμακευτικών ουσιών (Methotrexate, KCL) 
αποτελούν συντηρητικές μέθοδοι 
αντιμετώπισης της νόσου που έχουν 
περιγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία με καλά 
αποτελέσματα. Η επεμβατική υστεροσκόπηση 
μπορεί να αποτελέσει την ασφαλέστερη και 
καταλληλότερη θεραπευτική επιλογή σε 
κυήσεις μικρότερες των 8 εβδομάδων, ενώ σε 
περιπτώσεις αποτυχίας της ενδοσκοπικής 
θεραπείας αυτές μπορούν να 
αντιμετωπισθούν συμπληρωματικά με 
μεθοτρεξάτη ή με εμβολισμό των μητριαίων 
αρτηριών [50].  

Η μεθοτρεξάτη αποτελεί σήμερα ίσως την 
καλύτερη θεραπευτική επιλογή για την 
αντιμετώπιση των κυήσεων άγνωστης θέσης 
που επιμένουν περισσότερο από 10 ημέρες 
ασυμπτωματικές με επίπεδα χοριακής 
γοναδοτρόπου ορμόνης μεγαλύτερα από 2000 
IU/l, αλλά και για τη θεραπεία της έκτοπης 
εγκυμοσύνης, συμπεριλαμβανομένων της 
διάμεσης κύησης, της κύησης στην ουλή της 
καισαρικής τομής και της έκτοπης τραχηλικής 
εγκυμοσύνης [51]. Πρόσφατα, ο Ozyuncu και 
οι συνεργάτες του αναλύοντας τα 
αποτελέσματα της μελέτης τους, στόχος της 
οποίας ήταν η ανάδειξη της σημασίας της 
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θεραπείας με μεθοτρεξάτη στην αντιμετώπιση 
της έκτοπης εγκυμοσύνης, συμπεριλαμ-
βανομένης και της τραχηλικής κύησης 
έδειξαν ότι υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
(χαμηλές τιμές β – hCG, απουσία πυελικού 
άλγους, απουσία καρδιακής λειτουργίας του 
εμβρύου, μικρή ημερολογιακή εβδομάδα 
κύησης) η μεθοτρεξάτη μπορεί να είναι η 
πρώτη θεραπευτική επιλογή [52].  

Επίσης, πρόσφατη μεγάλη αναδρομική 
μελέτη, σκοπός της οποίας ήταν η διαχείριση 
μη σαλπιγγικών έκτοπων κυήσεων σε μεγάλο 
τριτοβάθμιο νοσοκομείο έδειξε ότι η 
αποτελεσματικότητα της συστηματικής 
χορήγησης μεθοτρεξάτης ως μονοθεραπεία 
(μία δόση ή πολλαπλές δόσεις) έφτανε στο 
87% των περιπτώσεων. Οι συγγραφείς 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, παρόλο που 
η διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο 
ήταν σημαντικά μεγαλύτερη σε σύγκριση με 
τους χειρουργικούς ασθενείς (μέση 14 ± 12 
ημέρες έναντι 5 ± 2 ημέρες, p < 0,01), η 
χορήγηση μεθοτρεξάτης είναι μια ασφαλής 
θεραπεία πρώτης γραμμής για κλινικά 
σταθερούς ασθενείς που επιθυμούν τη 
διατήρηση της γονιμότητας και την επίτευξη 
μελλοντικής εγκυμοσύνης [53]. Παρόμοια 
είναι και τα αποτελέσματα της μελέτης του 
Murji και των συνεργατών του, με βάση τα 
οποία αναδεικνύεται ότι η συστηματική 
χορήγηση μεθοτρεξάτης ως μονοθεραπεία ή 
σε συνδυασμό με άλλες ελάχιστα επεμβατικές 
τεχνικές μπορεί να είναι αποτελεσματική στη 
συντηρητική αντιμετώπιση της έκτοπης 
τραχηλικής εγκυμοσύνης [9].  

Πρόσφατα το 2018, ο Koch και οι συνεργάτες 
του αναλύοντας τα αποτελέσματα της μελέτης 
τους, σκοπός της οποίας ήταν η αξιολόγηση 

της αποτελεσματικότητας της τοπικής υπό 
υπερηχογραφική καθοδήγηση χορήγηση 
μεθοτρεξάτης έναντι της συστηματικής 
χορήγησης του φαρμάκου για την 
αντιμετώπιση της έκτοπης εγκυμοσύνης, 
συμπεριλαμβανομένης και της τραχηλικής 
κύησης έδειξαν ότι στους ασθενείς με έκτοπη 
κύηση η μέση εκτιμώμενη διάρκεια κάθαρσης 
των επιπέδων της β – hCG ήταν μεγαλύτερη 
κατά 29.2 ημέρες, όταν εφαρμόστηκε τοπική 
θεραπεία με μεθοτρεξάτη σε σύγκριση με τη 
συστηματική χορήγηση του φαρμάκου. Οι 
ίδιοι συγγραφείς στην ίδια μελέτη έδειξαν ότι 
δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά 
μεταξύ της τοπικής και της συστηματικής 
μεθοτρεξάτης αναφορικά με ανεπιθύμητες 
ενέργειες, όπως είναι η αιμορραγία, ο πόνος ή 
η δευτερογενής χειρουργική επέμβαση [54]. 
Πρόσφατα το 2017, ο Uludag και οι 
συνεργάτες του επιβεβαίωσαν προγενέστερες 
μελέτες, βάσει των οποίων είχε δειχθεί ότι η 
συντηρητική θεραπεία της έκτοπης 
τραχηλικής κύησης με συστηματική και 
τοπική χορήγηση μεθοτρεξάτης είναι γενικά 
αποτελεσματική αναφορικά με τη μητρική 
νοσηρότητα και τη διατήρηση της 
αναπαραγωγικής ικανότητας της γυναίκας, 
επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι ασθενείς αυτοί 
πρέπει να παρακολουθούνται στενά για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω του μικρού, 
αλλά υπαρκτού κινδύνου της 
καθυστερημένης αιμορραγίας που μπορεί να 
είναι απειλητική για τη ζωή της ασθενούς 
[55]. 

Επίσης, η υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση 
ενδοαμνιακή χορήγηση KCL σε συνδυασμό  
με μεθοτρεξάτη, καθώς και η χορήγηση 
μεθοτρεξάτης σε συνδυασμό με άλλα 
φαρμακευτικά σκευάσματα (προσταγ-
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λανδίνες, ανταγωνιστής της προγεστερόνης 
RU–486) έχουν χρησιμοποιηθεί με καλά 
θεραπευτικά αποτελέσματα [56,57]. Η 
πρόσφατη επιτυχή χρήση του συνδυασμού 
Gefitinib (από του στόματος διαθέσιμος 
αναστολέας του υποδοχέα του επιδερμικού 
αυξητικού παράγοντα) και της μεθοτρεξάτης 
στην αντιμετώπιση της σαλπιγγικής κύησης 
υποστηρίζει σημαντικά μια μελλοντική 
κλινική δοκιμή για τον προσδιορισμό και την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 
συνδυασμού Gefitinib και μεθοτρεξάτης στη 
συντηρητική αντιμετώπιση των μη 
σαλπιγγικών έκτοπων κυήσεων, συμπεριλαμ-
βανομένης και της τραχηλικής εγκυμοσύνης 
[58]. 

Επιπλέον, ο εμβολισμός των μητριαίων 
αρτηριών σε συνδυασμό με την 
ενδοαρτηριακή έγχυση μεθοτρεξάτης 
εκτιμάται ότι είναι μια αποτελεσματική 
συντηρητική θεραπευτική επιλογή στην 
αντιμετώπιση της τραχηλικής κύησης [59,60]. 
Πρόσφατα το 2019, ο Elmokadem και οι 
συνεργάτες του αναλύοντας τα αποτελέσματα 
αναδρομικής μελέτης τους, σκοπός της οποίας 
ήταν η εκτίμηση των τεχνικών και κλινικών 
αποτελεσμάτων της συνδυαστικής μεθόδου 
για την αντιμετώπιση της έκτοπης τραχηλικής 
εγκυμοσύνης, έδειξαν ότι ο εμβολισμός των 
μητριαίων αρτηριών σε συνδυασμό με την 
ενδοαρτηριακή έγχυση μεθοτρεξάτης είχαν ως 
αποτέλεσμα την εξάλειψη της νόσου με 
έλεγχο της αιμορραγίας και χωρίς 
υστερεκτομή σε αυτή τη μικρή ομάδα 
ασθενών [61] 

Παρόλα αυτά όμως, ακόμη και σήμερα η 
υστερεκτομία, η οποία παραδοσιακά 
εκτελείται με διακοιλιακή προσπέλαση, 

εξακολουθεί να αποτελεί μέθοδο εκλογής στην 
αντιμετώπιση της έκτοπης τραχηλικής 
κύησης, ιδιαίτερα όταν αυτή αφορά σε 
προχωρημένη εγκυμοσύνη ή όταν 
ανεξάρτητα από την ηλικία της κύησης η 
αιμορραγία είναι μεγάλη, μη ελεγχόμενη και 
απειλητική για τη ζωή της εγκύου [62]. 
Πρόσφατα περιγράφηκε στη βιβλιογραφία η 
επιτυχής αντιμετώπιση τραχηλικής 
εγκυμοσύνης με κολπική υστερεκτομή, μια 
νέα προσέγγιση για την πάθηση, σε ασθενείς 
που έχουν ολοκληρώσει την τεκνοποίηση και 
για τις οποίες έχει αποτύχει η συντηρητική 
θεραπεία [63].  

 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

Η πρόγνωση εξαρτάται από την ηλικία της 
εγκυμοσύνης και την διαβρωτική 
δραστηριότητα της έκτοπα εγκατεστημένης 
τροφοβλάστης στο ενδοτραχηλικό κανάλι. 
Τόσο η αυτόματη αιμορραγία, όσο και η 
αιμορραγία που είναι δυνατόν να προκληθεί 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των 
συντηρητικών επεμβατικών μεθόδων 
αποτελεί την κύρια επιπλοκή της νόσου με 
σημαντικά αυξημένα ποσοστά μητρικής 
νοσηρότητας και θνησιμότητας [64]. Παρόλο 
που η τραχηλική κύηση εγκυμονεί σοβαρούς 
κινδύνους για τη ζωή της εγκύου και απαιτεί 
την εκτέλεση υστερεκτομίας, στις 
περισσότερες των περιπτώσεων εκτιμάται ότι 
ο εμβολισμός των μητριαίων αρτηριών σε 
συνδυασμό με τη χειρουργική θεραπευτική 
κένωση του τραχήλου της μήτρας αποτελεί 
μια ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία με 
τις λιγότερες δυνατές επιπλοκές η οποία 
επιτρέπει ταυτόχρονα τη διατήρηση της 
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γονιμοποιητικής ικανότητας της γυναίκας για 
την επίτευξη μελλοντικής εγκυμοσύνης [65].  

Παρά ταύτα όμως, η οξεία αιμορραγία που 
είναι δυνατόν να προκληθεί, λόγω της 
υπολειπόμενης έκτοπης εγκυμοσύνης στον 
ενδοτράχηλο της μήτρας δεν καθιστά 
καθολικά αποδεκτό κανένα θεραπευτικό 
πρωτόκολλο για τη συντηρητική 
αντιμετώπιση της τραχηλικής κύησης. Έχει 
περιγραφεί στη βιβλιογραφία εξεσημασμένη 
κολπική αιμορραγία τρεις μήνες μετά από τη 
λήψη θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της 
χορήγησης χλωριούχου καλίου, της 
συστηματικής μεθοτρεξάτης και του 
εμβολισμού των μητριαίων αγγείων για την 
αντιμετώπιση έκτοπης τραχηλικής 
εγκυμοσύνης [46]. Επίσης, πρόσφατα έχει 
περιγραφεί στη βιβλιογραφία σπάνια 
περίπτωση έκτοπης τραχηλικής εγκυμοσύνης 
σε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας έξι 
χρόνια μετά από την εκτέλεση υφολικής 
υστερεκτομής, αναδεικνύοντας με αυτόν τον 
τρόπο την ανάγκη αποκλεισμού της πάθησης 
και σε αυτές τις γυναίκες, καθώς η 
εγκυμοσύνη μετά από υστερεκτομή, αν και  
είναι πολύ σπάνια, μπορεί ωστόσο να 
οδηγήσει σε σημαντική νοσηρότητα κυρίως 
λόγω της καθυστέρησης της διάγνωσης [66]. Η 
εγκυμοσύνη μετά από την υστερεκτομή 
μπορεί να αφορά σε οποιαδήποτε 
προσπέλαση (κοιλιακή, λαπαροσκοπική, 
κολπική), με τον υψηλότερο όμως κίνδυνο να 
εμφανίζεται σε περιπτώσεις υφολικής 
υστερεκτομίας [67,68].  

 

 

 

ΠΡΟΛΗΨΗ 

Για την πρόληψη της έκτοπης τραχηλικής 
εγκυμοσύνης σημαντική θεωρείται σήμερα η 
βελτίωση στη διαχείριση των αιμορραγιών 
της μήτρας, των ανεπιθύμητων κυήσεων και 
του τρόπου αποπεράτωσης του τοκετού. Η 
αποφυγή τραυμάτων στον ενδοτράχηλο και 
το σώμα της μήτρας ως το αποτέλεσμα της 
διαστολής και απόξεσης του ενδοτραχήλου, 
με σκοπό τον τερματισμό ανεπιθύμητων 
κυήσεων και η αποφυγή των αναίτιων 
καισαρικών τομών, οι οποίες εκτιμάται ότι 
ευθύνονται για το ένα τρίτο των τραχηλικών 
κυήσεων, θα μπορούσαν σε σημαντικό βαθμό 
να συμβάλλουν στην πρόληψη της σπάνιας 
αυτής μαιευτικής επιπλοκής με όλες τις 
καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχει 
για την υγεία της μητέρας [12,13,14]. 
Παρόμοια, η προσοχή στην εφαρμογή των 
μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 
και η προσεκτική και επί ιατρικών ενδείξεων 
χρήση των ενδομήτριων αντισυλληπτικών 
σκευασμάτων θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
ενέργειες για την πρόληψη της έκτοπης 
τραχηλικής εγκυμοσύνης [15,16,17]. Γενικά, 
εκτιμάται ότι η συχνότητα της έκτοπης 
εγκυμοσύνης κυμαίνεται από 4.1% μετά από 
τη χρήση αδρανούς ενδομήτριου 
αντισυλληπτικού σπειράματος, φτάνει έως 3% 
μετά από τη χρήση ενδομήτριου 
αντισυλληπτικού σπειράματος που περιέχει 
χαλκό και ανέρχεται στο 16% μετά από τη 
χρήση ενδομήτριου αντισυλληπτικού 
σπειράματος που περιέχει προγεστερόνη [69].  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση της 
έκτοπης τραχηλικής κύησης 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 θεραπευτικών 
χειρισμών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
συντηρητικότερη αντιμετώπιση της νόσου και 

να μειωθεί ο αυξημένος κίνδυνος  μητρικής 
νοσηρότητας και θνησιμότητας. Εκτιμάται 
σήμερα ότι ο συνδυασμός της διακολπικής 
υπερηχογραφίας και της πυελικής μαγνητικής 
τομογραφίας είναι μια πολλά υποσχόμενη 
τεχνική για την προεγχειρητική αξιολόγηση 
των ασθενών με έκτοπη τραχηλική 
εγκυμοσύνη. Με τη βοήθεια των νέων 
σύγχρονων τεχνικών αναμένεται μελλοντικά 
οι μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες 
να μπορέσουν να αναπτύξουν ένα 
τυποποιημένο σύστημα βαθμολόγησης το 
οποίο θα βοηθήσει αποτελεσματικά στη 
διάγνωση των ασθενών υψηλού κινδύνου και 
θα εξασφαλίσει την ορθότερη ιατρική 
περίθαλψη σε όλους τους ασθενείς [70]. 
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ABSTRACT 

Cervical ectopic pregnancy is not common.  The incidence rate is estimated around 1% of all ectopic 
pregnancies.  The pathogenic mechanismhas not been established to date. The main predisposing risk factor 
is previous uterine dilatation and curettage. The clinical diagnosis is difficult.  Pregnant woman of certain 
gestational age with painless vaginal bleeding is the main clinical feature. Contrary to clinical signs, the 
contribution of modern imaging modalities in combination with quantitative determination of chorionic 
gonadotropin hormone is crucial in the diagnosis of cervical ectopic pregnancy.  There is no universally 
accepted therapeutic protocol for the conservative treatment of the disease. The current therapeutic 
approach for cervical ectopic pregnancy involves surgery, conservative methods or a combination of both. 
In this article, based on current data, a literature review of this rare obstetric complication is attempted, 
particularly with regard to diagnosis and the basic treatment principles, the timely and correct application 
of which can provide the best possible outcome for the mother. 
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