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Εισαγωγή: Η αδενομύωση της μήτρας αποτελεί μία συχνή νόσο ή οποία δεν είναι πλήρως κατανοητή εξαιτίας 

της δυσκολίας στη διάγνωση και της μη ειδικής συμπτωματολογίας. Η ακριβής παθοφυσιολογία της 

αδενομύωσης παραμένει ανεξήγητη. Η κυστική αδενομύωση αποτελεί μία εξαιρετικά σπάνια μορφή 

αδενομύωσης η οποία εμφανίζεται σε νέες γυναίκες και κατά κανόνα δημιουργεί έντονα συμπτώματα.  

Παρουσίαση Περιστατικού: Ασθενής 28 ετών με ιστορικό δυσμηνόρροιας και χρόνιου πυελικού άλγους από 

ετών προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας εξαιτίας 

έντονης δυσμηνόρροιας. Το υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας ανέδειξε μία κυστική μάζα με παχύ τοίχωμα 

διαμέτρου 4 εκ το οποίο ήταν σε επαφή με τη μήτρα. Και οι δυο ωοθήκες ήταν φυσιολογικές. 

Προγραμματίστηκε μαγνητική τομογραφία πυέλου στην οποία φάνηκε μία αιμορραγική, καλά αφοριζόμενη 

μάζα 3,7x2,4x3,2 εκ στο δεξί κέρας της μήτρας. Τα απεικονιστικά ευρήματα και τα συμπτώματα της ασθενούς 

έθεταν την υποψία της κυστικής αδενομύωσης και προγραμματίστηκε η λαπαροσκοπική εξαίρεση της βλάβης. 

Κατά την επέμβαση, η μάζα αναγνωρίστηκε στο δεξιό πλάγιο του πυθμένα της μήτρας δίπλα στο δεξιό 

στρόγγυλο σύνδεσμο. Η διάνοιξη του μυομητρίου έγινε με τη μονοπολική διαθερμία μετά από έγχυση 

βασοπρεσσίνης. Η κυστική βλάβη ανοίχθηκε και έγινε παροχέτευση του σοκολατόχρωου περιεχόμενου της. Η 

βλάβη αφαιρέθηκε σε υγιή όρια με διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερου υγιούς μυομητρίου. Στη συνέχεια 

το μυομήτριο συρράφτηκε σε δύο στρώματα με μεμονωμένα ράμματα. Η ασθενής εξηλθε την επόμενη ημέρα 

και παραμένει ασυμπτωματική ένα χρόνο μετά την επέμβαση.  

Συμπεράσματα: Αν και η αδενομύωση είναι κατά κύριο λόγο ασυμπτωματική η κυστική αδενομύωση 

συνοδεύεται σχεδόν πάντα με συμπτώματα όπως η δυσμηνόρροια και το πυελικό άλγος. Η διαφοροδιάγνωση 

θα πρέπει να γίνεται με τις συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας και τα ενδομητριώματα. Η μαγνητική τομογραφία 

μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση. Εφόσον η κυστική αδενομύωση αφορά συνήθως νέες γυναίκες η 

λαπαροσκοπική αφαίρεση αποτελεί την θεραπεία εκλογής, αφού δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στη 

γονιμότητα της γυναίκας. Εντούτοις η λαπαροσκοπική χειρουργική της ενδομητρίωσης παρουσιάζει αρκετές 

δυσκολίες και θα πρέπει να εκτελείται από έμπειρους χειρουργούς σε εξειδικευμένα κέντρα.  

 

 


