
Ανατομικές ανωμαλίες μήτρας – Διάφραγμα μήτρας 

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ζευγαριών όπου δεν είναι επιτυχής η επίτευξη 

εγκυμοσύνης παρόλο που οι βασικές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλεται το ζευγάρι 

(ανάλυση σπέρματος, ορμονικές εξετάσεις, υστεροσαλπιγγογραφία) βρίσκονται 

εντός φυσιολογικών ορίων. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις ζευγαριών που έχουν στο 

ιστορικό τους επανειλημμένες αποτυχίες εξωσωματικής γονιμοποίησης ή 

πολλαπλές αποβολές. Σε κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις, η σύγχρονη 

ιατρική επιστήμη δεν μπορεί να δώσει επαρκείς εξηγήσεις. Παρόλα αυτά, αυτό που 

είναι μέχρι σήμερα γνωστό, είναι πως οι ανωμαλίες στο σχήμα και τη χωρητικότητα 

της μήτρας μπορεί να εμποδίσουν μια κύηση να ξεκινήσει ή να εξελιχθεί ομαλά. 

Οι ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας, αφορούν αλλαγές στο σχήμα της 

μήτρας οι οποίες είναι συγγενείς, δηλαδή υπάρχουν από τη γέννηση της γυναίκας 

και μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την ικανότητα της μήτρας να υποδεχθεί ένα 

εκκολαπτόμενο έμβρυο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως οι ανωμαλίες αυτές 

παρατηρούνται σε σημαντικό ποσοστό των υπογόνιμων γυναικών και στις μισές 

από αυτές δεν έχουν δώσει ποτέ συμπτώματα. Έχει αναφερθεί πως 16-25% των 

γυναικών με ιστορικό πολλαπλών αποβολών έχουν κάποιου είδους ανατομική 

ανωμαλία στη μήτρα.  

 

Ποιες είναι οι ανωμαλίες αυτές 

Οι ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας έχουν ταξινομηθεί από την Αμερικανική 

Εταιρεία Γονιμότητας.  Η παρουσία διαφράγματος στην εσωτερική κοιλότητα της 

μήτρας αποτελεί την πιο συχνή ανατομική ανωμαλία. Το διάφραγμα μπορεί να 

εκτείνεται σε όλο το μήκος της κοιλότητας της μήτρας η να καταλαμβάνει το τμήμα 

της κοιλότητας που βρίσκεται κοντά στον πυθμένα. Μία μήτρα με πολύ μικρό 

διάφραγμα ονομάζεται τοξοειδής. 



Φυσιολογική μήτρα    Διάφραγμα μήτρας 

Τοξοειδής μήτρα 

 

 

 

 

Πως μπορεί το διάφραγμα να επηρεάσει την κύηση. 

Έχει βρεθεί από πολλές μελέτες πως η παρουσία διαφράγματος εντός της μήτρας, 

ανεξάρτητα με το μέγεθος του, αποτελεί πολύ δυσμενή παράγοντα για την επίτευξη 

τελειόμηνης ομαλής κύησης. Η παρουσία διαφράγματος σχετίζεται επίσης και με 

αδυναμία επίτευξη κύησης δηλαδή υπογονιμότητα. Ερευνητικές μελέτες έχουν 

υποστηρίξει την υπόθεση πως το διάφραγμα αποτελείται από ξένο ιστό προς αυτόν 

της κοιλότητας της μήτρας, που φυσιολογικά υποδέχεται  το έμβρυο. Πρόκειται για 

έναν ιστό που δεν τροφοδοτείται με αρκετό αίμα και δεν αναπτύσσεται ισότιμα με 

το υπόλοιπο ενδομήτριο (ενδομήτριο = ιστός που ‘επενδύει’ την κοιλότητα της 

μήτρας).   

Με βάση λοιπόν τις παραπάνω θεωρίες, όταν ένα έμβρυο μετά από 

αυτόματη σύλληψη ή μετά από εξωσωματική, εμφυτευτεί πάνω στο διάφραγμα, 

δεν παίρνει επαρκή ποσότητα αίματος με αποτέλεσμα την μη επίτευξη κύησης ή 

την αποβολή. Πράγματι, γυναίκες με τέτοιου τύπου ανωμαλία στη μήτρα 

εμφανίζουν σημαντικό κίνδυνο αποβολής στο πρώτο τρίμηνο (από 28 έως 45%) ή 

στο δεύτερο τρίμηνο (5%). Υπάρχουν επίσης ενδείξεις πως ακόμα και σε 



περιπτώσεις γυναικών με πολύ μικρό διάφραγμα ή τοξοειδή μήτρα, ο κίνδυνος 

αποβολών και πρόωρου τοκετού είναι μεγαλύτερος.  

 

 

 

Πως μπορεί να γίνει η διάγνωση. 

Η διάγνωση του διαφράγματος με το υπερηχογράφημα απαιτεί αρκετή εμπειρία και 

γνώση 3D υπερηχογραφίας. Πολύ συχνά όμως η υστεροσαλπιγγογραφία δεν μπορεί 

να διαγνώσει ένα μικρό διάφραγμα ειδικά σε περιπτώσεις όπου η μήτρα έχει έντονη 

κάμψη. Η εξέταση η οποία μπορεί να δώσει με αξιοπιστία τη διάγνωση είναι η 

υστεροσκόπηση.  

 

Υστεροσκοπική εικόνα διαφράγματος μήτρας 

 

Με αυτό τον τρόπο ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να κάνει άμεση οπτική εξέταση του 

εσωτερικού της μήτρας. Η υστεροσκόπηση έχει το πλεονέκτημα ότι ταυτόχρονα με 

τη διάγνωση γίνεται και η θεραπεία (διατομή του διαφράγματος).  Η επεμβατική 

υστεροσκόπηση όταν γίνεται με σωστή τεχνική από έμπειρο ιατρό, προσφέρει στην 

ασθενή υψηλό ποσοστό αποκατάστασης της βλάβης και πολύ μικρό ποσοστό 

επιπλοκών. 

 



Πρέπει να υποβληθώ εγώ στην επέμβαση; 

Επειδή όλα τα στοιχεία στη βιβλιογραφία αναφέρονται με ποσοστά, υπάρχουν 

αρκετές γυναίκες με διάφραγμα μήτρας που έχουν φέρει εις πέρας μία τελειόμηνο 

κύηση, γεγονός που υποδεικνύει πως δεν είναι απαγορευτικός αλλά σίγουρα 

δυσμενής παράγοντας επίτευξης κύησης. Είναι γενικά αποδεκτό πως η διατομή ενός 

μεγάλου διαφράγματος είναι απαραίτητη γα την επιτυχία μία ομαλής κύησης. 

Φαίνεται όμως πως ακόμα και σε περιπτώσεις μικρού διαφράγματος ή τοξοειδούς 

μήτρας, η διατομή του «παθολογικού» ιστού μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά 

εμφύτευσης του εμβρύου και να μειώσει τα ποσοστά αποβολών. Τα τελευταία 

χρόνια πληθαίνουν οι αναφορές στο διεθνή ιατρικό τύπο που υποστηρίζουν πως η 

υστεροσκοπική διατομή του διαφράγματος ανεξαρτήτου μεγέθους βελτιώνει τα 

ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής. Υπάρχουν επίσης μελέτες που έδειξαν πως 

ακόμα και ένα μικρό υπόλειμμα διαφράγματος που παραμένει μετά από μία ατελή 

χειρουργική διατομή, μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην επίτευξη κύησης αν 

δεν κοπεί τελείως.  

 

 

 

 

 

 


