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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μηνορρραγία (αυξημένη ροή ή διάρκεια της εμμήνου ρύσεως πέρα των φυσιολογικών

ορίων) αποτελεί συχνό γυναικολογικό πρόβλημα με αντίκτυπο τόσο στην ποιότητα ζωής

όσο και στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής σε έφηβα κορίτσια και ενήλικες

γυναίκες [1-4].

Παρά τη συχνότητά της, δεν τυγχάνει της δέουσας σημασίας και διερεύνησης τόσο από

τις ίδιες τις ασθενείς και τις οικογένειές τους όσο και από τους επαγγελματίες υγείας.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, θεσπίστηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυναικολογίας

και Μαιευτικής (FIGO: Federation Internationale de Gynecologie et d’Obstetrique) το

σύστημα ταξινόμησης PALMH-COEIN, προκειμένου να καθορισθούν τα αίτια της

μηνορραγίας και να είναι δυνατή η διαφορική διάγνωση αυτής [5,6]. Τα αρχικά από το

πρώτο ακρωνύμιο (PALMH: Polyp, Adenomyosis, Leiomyoma, Malignancy, Hyperplasia)

αντιστοιχούν σε δομικά αίτια (πολύποδες, αδενομύωση, λειομύωμα, κακοήθεια,

υπερπλασία), ενώ εκείνα από το δεύτερο ακρωνύμιο (COEIN: Coagulopathy, Ovulatory

Disorders, Endometrial Disorders, Iatrogenic Disorders and Not Classified) αντιστοιχούν

σε μη δομικά αίτια (διαταραχές πηκτικότητας, ωορρηκτικές διαταραχές, διαταραχές

ενδομητρίου, ιατρογενείς και μη ταξινομήσιμες διαταραχές).

Η μηνορραγία σπάνια οφείλεται σε δομικά προβλήματα (1,3-17%) στην εφηβική ηλικία

[7,8]. Η διαφορική διάγνωση στις έφηβες πρέπει να περιλαμβάνει: α) ενδοκρινικές

διαταραχές, β) αιμορραγικές διαταραχές, γ) κύηση, δ) λοιμώξεις, ε) διαταραχές μήτρας, στ)

φάρμακα, ζ) τραύμα, η) ξένο σώμα και ι) αιμορραγικές ωοθηκικές κύστεις [9,10]. Οι

διαταραχές του εμμηνορυσιακού κύκλου είναι οι πιο συχνές (κυρίως τα 3 πρώτα έτη μετά

την εμμηναρχή, ενώ οι συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας συνήθως (75%) είναι

ασυμπτωματικές. Ο καρυότυπος είναι φυσιολογικός (92% - 46, XX) και οι κύριοι

παθογενετικοί μηχανισμοί εντοπίζονται κατά την εμβρυική περίοδο (η αγενεσία ή

υποπλασία της μήτρας, η ελαττωματική πλευρική ή κατακόρυφη σύντηξη των πόρων του

Muller). Η δίκερη μήτρα αποτελεί την πιο συνηθισμένη δομική ανωμαλία [11,12].

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Κορίτσι, ηλικίας 11 ετών, προσκομίστηκε και εισήχθη στην κλινική μας λόγω αναφερόμενης μηνορραγίας από 5ημέρου με συνοδό ήπιο κοιλιακό άλγος.

Οικογενειακό ιστορικό ελεύθερο και από το ατομικό ιστορικό αναφέρεται εμμηναρχή προ 6μήνου (10.5 ετών), με σταθερό κύκλο 28-30 ημερών, έμμηνο ρύση διάρκειας 3-4 

ημερών με χαμηλή ροή.

Από τη φυσική εξέταση η ασθενής ήταν σταθερή αιμοδυναμικά, χωρίς παθολογικά ευρήματα και με σωματομετρική ανάπτυξη στην 85η ΕΘ για το βάρος και το ύψος.

Ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος με γενική αίματος (Hb: 13.0 g/dl, Ht: 41 %), πλήρη βιοχημικό έλεγχο (Ur: 32 mg/dl, Cr:0,62mg/dl) και έλεγχο πήξης (PT 12.8 sec, INR 1.1, 

APTT 30.1 sec) ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα, καθώς και ο εκτενής ενδοκρινολογικός έλεγχος που διενεργήθηκε στη συνέχεια. 

Έγινε περαιτέρω διερεύνηση με απεικονιστικό έλεγχο - υπέρηχο κοιλίας στον οποίο: α) απεικονίσθηκαν (2) δύο σώματα μήτρας με κοινή κατάληξη σε ένα τράχηλο, ως επί 

δίκερης μήτρας, β) αριστερός (ΑΡ) μονόνεφρος με αντιρροπιστική υπερτροφία (10.7x6x6εκ) και με φυσιολογική ηχομορφολογία παρεγχύματος και τα ανωτέρω ευρήματα 

επιβεβαιώθηκαν και με MRI πυέλου.  Λόγω των ευρημάτων διενεργήθηκε περαιτέρω έλεγχος, για την εκτίμηση της λειτουργίας του ΑΡ μονόνεφρου, με ραδιοϊσοτοπική

νεφρογραφία (MAG-3) και έμμεση κυστεουρηθρογραφία, στην οποία ο ευμεγέθης αριστερός μονόνεφρος παρουσιάστηκε με φυσιολογική  λειτουργικότητα και η εξέταση ήταν 

αρνητική για κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση.

Τα ευρήματα στην ασθενή μας εντάσσονται στο φάσμα ανωμαλιών των πόρων του Muller κατά την εμβρυική περίοδο (ανωμαλίες εμβρυογένεσης).

Η εμμηνόρροια είχε διάρκεια 7 ημέρες και η ασθενής εξήλθε βελτιωμένη. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας παρουσιάζονται με ποικίλα συμπτώματα και διαταραχές στην έμμηνο ρύση, συνήθως όμως οι ασθενείς είναι ασυμπτωματικές.

Τα κορίτσια με συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης και άλλων συγγενών ανωμαλιών (π.χ νεφρικών, σκελετικών, του κοιλιακού 

τοιχώματος), καθώς και βουβωνοκήλης. Η ικανότητα γονιμοποίησης συνήθως δεν επηρεάζεται.

Απαραίτητο διαγνωστικό εργαλείο αποτελεί η απεικόνιση της πυέλου: με απλό υπέρηχο, με τρισδιάστατη ανάλυση (3D), με υστεροσαλπιγγογραφία ή και με MRI.

Ο κλινικός παιδίατρος μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση.
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