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ABSTRACT
Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome (MRKH) is due to congenital hypoplasia of tissues originating 
from Muller’s pores, including the upper part of the vagina, uterus and fallopian tubes. It is associated with 
syndromes, such as VACTERL syndrome and TAR syndrome, with chromosomal abnormalities, such as 
Turner syndrome and Silver-Russell syndrome, with clinical manifestations, such as endometriosis, uterine 
fibroids and adenomyosis, with urologic disorders, such as stress urinary incontinence, malignancies, such 
as botryoid sarcoma, but also endocrine disorders, such as PCOS and hypergonadotrophic hypogonadism. 
Uterine transplantation is a promising future surgery to maintain the reproductive capacity of women 
with the syndrome. This study is a review of the literature over the last decade aimed at describing MRKH 
syndrome in combination with a set of gynecological conditions that can coexist or be associated with it 
through the presentation of clinical events.
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Εισαγωγή

Το σύνδρομο Mayer - Rokitansky - Kuster-
Hauser (MRKH) οφείλεται σε συγγενή απλασία ή 
υποπλασία των ιστών που προέρχονται από τους 
πόρους του Μuller, συμπεριλαμβανομένων του 
ανώτερου τμήματος του κόλπου, της μήτρας και 
των σαλπίγγων. Σχετίζεται με σύνδρομα, όπως 
είναι το σύνδρομο VACTERL και το σύνδρομο 
TAR, με χρωμοσωμικές ανωμαλίες, όπως είναι το 
σύνδρομο Τurner και το σύνδρομο Silver-Russell, 
με κλινικές εκδηλώσεις, όπως είναι η ενδομητρί-
ωση, τα ινομυώματα μήτρας και η αδενομύωση, 
με ουρογυναικολογικά προβλήματα, όπως είναι 
η ακράτεια ούρων από προσπάθεια, με κακοή-
θειες, όπως είναι το βοτρυοειδές σάρκωμα, αλλά 
και με ενδοκρινολογικές διαταραχές, όπως είναι 
το PCOS και ο υπεργοναδοτροφικός  υπογοναδι-
σμός. 

Η μεταμόσχευση μήτρας αποτελεί μια πολλά 
υποσχόμενη μελλοντικά χειρουργική επέμβαση 
για την διατήρηση της αναπαραγωγικής ικανότη-
τας των γυναικών με το σύνδρομο.

Υλικό και μέθοδος

Πρόκειται για ανασκόπηση της  διεθνούς βιβλι-
ογραφίας από το 2007 μέχρι και σήμερα χρησιμο-
ποιώντας τη βάση δεδομένων του PubMed. 

Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 
οι: «σύνδρομο MRKH, κλινικά περιστατικά σχε-
τιζόμενα με το σύνδρομο MRKH, σύνδρομο 
VACTERL, σύνδρομο TAR, σύνδρομο MRKH και 
ενδομητρίωση, σύνδρομο MRKH και ινομυώμα-
τα, σύνδρομο MRKH και βοτρυοειδές σάρκωμα,  
σύνδρομο MRKH και PCOS, MRKH και μεταμό-
σχευση μήτρας».

Σκοπός της μελέτης

Σκοπός της ανασκόπησης αυτής είναι η περι-
γραφή του συνδρόμου MRKH σε συνδυασμό με 
σύνολο γυναικολογικών παθήσεων που μπορούν 
να συνυπάρχουν ή να συσχετίζονται με αυτό, 
μέσω της παρουσίασης κλινικών περιστατικών.

Περιγραφή του συνδρόμου MRKH

To σύνδρομο Mayer - Rokitansky - Kuster - 
Hauser (MRKH) αποτελεί σύνδρομο με συγγενή 
απλασία ή σοβαρή υποπλασία των ιστών που προ-
έρχονται από τους πόρους του Muller, συμπερι-
λαμβανομένων του ανώτερου τμήματος του κόλ-
που, της μήτρας και των σαλπίγγων. Η επίπτωση 
αυτού εκτιμάται σε 1 στις 4000 έως 5000 γεννή-
σεις[1]. Παρότι θα μπορούσε κανείς να υποθέσει 
ότι αυτή η κλινική εικόνα σε θήλυ με καρυότυπο 
46 XX θα μπορούσε να αποδοθεί σε μία μη φυσιο-
λογική ενεργοποίηση του ανασταλτικού παράγο-
ντα ανάπτυξης των πόρων του Muller, εντούτοις 
κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί έως σήμερα. Η 
τυπική κλινική εικόνα του συνδρόμου είναι αυτή  
φυσιολογικού  θήλεος με πρωτοπαθή αμηνόρροια 
στην εφηβεία. Όταν η κλινική εξέταση αναδείξει 
απών ή  υποπλαστικό κόλπο, η αμέσως επόμενη 
διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει το MRKH και 
το σύνδρομο πλήρους αντίστασης στα ανδρο-
γόνα (Αndrogen Insensitivity Syndrome-AIS), 
το οποίο οφείλεται σε μετάλλαξη του υποδοχέα 
των ανδρογόνων (Πίνακας[1] [2]). Η απουσία έκ-
φρασης του γονιδίου Wnt-4  έχει ως συνέπεια τον 
μη σχηματισμό των παραμεσονεφρικών πόρων. 
Τα γονίδια homeobox (HOXA) διαδραματίζουν 
έναν καίριο ρόλο στην διαμόρφωση του γεννη-
τικού συστήματος στα θήλεα. Πιο συγκεκριμένα  
το γονίδιο HOXA10 αντιπροσωπεύει την περιοχή 
του σώματος της μήτρας, το HOXA11 τον ισθμό 
και τον τράχηλο και το HOXA13 την περιοχή του 
κόλπου. Μεταβολή της έκφρασης αυτών των γο-
νιδίων μπορεί να εμπλέκεται στην εμφάνιση του 
MRKH συνδρόμου καθώς και των παρατηρούμε-
νων ανωμαλιών ανάπτυξης των νεφρών και του 
ερειστικού συστήματος[1,3,4,5].

Ενδομητρίωση και Σύνδρομο MRKH

Η ενδομητρίωση ορίζεται ως η παρουσία εν-
δομητρικού ιστού εκτός της ενδομητρικής κοι-
λότητας που προκαλεί μια χρόνια φλεγμονώδη 
αντίδραση. Η αντίδραση αυτή οδηγεί στην δημι-
ουργία συμφύσεων και αλληλεπιδρά με την ανα-
παραγωγική διαδικασία. Πολλές υποθέσεις έχουν 
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διατυπωθεί για να ερμηνεύσουν την παθογένεια 
της  ενδομητρίωσης, όπως η παλινδρόμηση του 
αίματος της εμμήνου ρύσεως, η λεμφογενής και 
η αιματογενής διασπορά, η ανοσολογική ανε-
πάρκεια με συνέπεια την ανεπαρκή κάθαρση των 
έκτοπων ενδομητρικών κυττάρων και η μεταπλα-
σία. Καμία από αυτές τις θεωρίες δεν μπορεί να 
ερμηνεύσει ικανοποιητικά όμως όλες τις περιπτώ-
σεις. Η θεωρία του Sampson περί μεταπλασίας 
των αρχέγονων κυττάρων θα μπορούσε να ερμη-
νεύσει την παρουσία ενδομητρίωσης[6]. 

Στο σύνδρομο MRKH υπάρχει διαφόρου βαθ-
μού απλασία των πόρων του Muller, ενώ η υπο-
λειμματική μήτρα μπορεί να φέρει λειτουργικό ή 
μη λειτουργικό ενδομήτριο. Σε παρουσία υπολειμ-
ματικής μήτρας με λειτουργικό ενδομήτριο επί 
εδάφους συνδρόμου MRKH, είναι πολύ πιθανή η 
ανεύρεση ενδομητρίωσης. Η παρουσία κυκλικού 
ή μη κυκλικού πυελικού καταμήνιου άλγους, δυ-
σμηνόρροιας, δυσπαρεύνιας και υπογονιμότητας, 
εκτός των συμπτωμάτων από το γαστρεντερικό 
ή το ουροποιητικό, παρατηρείται κυρίως όταν 
υπάρχει εν τω βάθει ενδομητρίωση. Η ύπαρξη άλ-
γους σε συνδυασμό θετικά ευρήματα από απεικο-
νιστικές μεθόδους, όπως το υπερηχογράφημα και 
η μαγνητική τομογραφία βοηθούν την διάγνωση, 
αν και η λαπαροσκόπηση  αποτελεί  την μέθο-
δο εκλογής για επισκόπηση και επιβεβαίωση, με 
λήψη βιοψιών. Η θεραπεία περιλαμβάνει την χο-
ρήγηση αναλγητικών, την ορμονική θεραπεία και 
χειρουργικές παρεμβάσεις, όπως δηλαδή αντιμε-
τωπίζεται και σε μη ύπαρξη του συνδρόμου. 

Κλινική εικόνα παραδείγματος

Ο Troncon και συνεργάτες το 2014 δημοσί-
ευσαν ένα κλινικό περιστατικό που αφορούσε 
έφηβη 15 ετών με πρωτοπαθή αμηνόρροια και 
φυσιολογικά δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του 
φύλου που προσήλθε για πρώτη φορά το 2001. Η 
θηλαρχή και η εφηβαρχή τοποθετούνται χρονικά 
στην ηλικία των 11 ετών. Η ασθενής παρέμεινε 
ασυμπτωματική μέχρι το 2009, όπου σε ηλικία 24 
ετών  προσήλθε αιτιώμενη κοιλιακό άλγος. Η φυ-
σική εξέταση ήταν φυσιολογική[6].

Εργαστηριακός έλεγχος: Οι εργαστηριακές 
εξετάσεις αφορούσαν ορμονικές εξετάσεις, όπως 
FSH, LH, DHEA-S, PRL, TSH και ήταν όλες εντός 
φυσιολογικών ορίων. Η MRI είχε αναδείξει την  
απουσία μήτρας και παρουσία των εξαρτημάτων 
αμφοτερόπλευρα. Η ασθενής υπεβλήθη σε υπε-
ρηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων το οποίο 
ανέδειξε απούσα μήτρα και φυσιολογική θέση των 
ωοθηκών με την δεξιά να έχει όγκο περί τα 9,3 
cm3 και την αριστερή περί τα 12,2 cm3[6]. 

Αντιμετώπιση: Η ασθενής το 2002 υπεβλήθη σε 
επέμβαση δημιουργίας νεόκολπου και το 2003 σε 
χειρουργική θεραπεία στένωσής του. Επίσης ξεκί-
νησε να χρησιμοποιεί διαστολέα του κόλπου. Σε 
λαπαροσκόπηση που διενεργήθηκε το 2010 πα-
ρατηρήθηκαν δύο υπολειμματικά κέρατα μήτρας 
και ένα ενδομητρίωμα στην αριστερή ωοθήκη. Η 
κάψα της κύστης εξαιρέθηκε και η βιοψία επιβε-
βαίωσε την παρουσία ενδομητρίωσης. Χορηγή-
θηκαν αντισυλληπτικά από του στόματος και η 
ασθενής έγινε ασυμπτωματική. 

Χρήση τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαρα-
γωγής: Το 2012 η ασθενής εξέφρασε την επιθυμία 
για εγκυμοσύνη, οπότε και υπεβλήθη σε διέγερση 
ωοθηκών με γοναδοτροφίνες,  επιτυχή λήψη ωα-
ρίων, γονιμοποίηση in vitro και εμβρυομεταφο-
ρά σε παρένθετη μήτρα. Εγκυμοσύνη επετεύχθη 
στην δεύτερη εμβρυομεταφορά και τον Νοέμβριο 
του 2013 η παρένθετη μητέρα έφερε στον κόσμο 
ένα ζών νεογνό[6].

Συνύπαρξη του συνδρόμου ΜRKH 
με αδενομύωση - παρουσίαση περιστατικού

Το σύνδρομο MRKH μπορεί να συνυπάρχει με 
αδενομύωση. Περιγράφηκε περιστατικό θήλεος 
ασθενή, ηλικίας 45 ετών με φυσιολογικά δευτε-
ρεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου, η οποία προ-
σήλθε για ιατρικό έλεγχο λόγω κοιλιακής μάζας 
και άλγους. Η γυναικολογική εξέταση ανέδειξε 
πυελική μάζα στην ανατομική περιοχή του δεξιού 
εξαρτήματος, φυσιολογικά εξωτερικά γεννητικά 
όργανα θήλεος και αβαθή κόλπο[7].

Στο διακοιλιακό υπερηχογράφημα αναδείχθη-
κε στην περιοχή του δεξιού εξαρτήματος μάζα 
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διαστάσεων 8x10 cm και υποπλαστική μήτρα, ευ-
ρήματα που επιβεβαίωσε και η αξονική τομογρα-
φία[7]. 

Αντιμετώπιση: Η ερευνητική λαπαροτομία 
ανέδειξε μάζα στη δεξιά κοιλιακή χώρα μεγέθους 
15x13x13 cm, η οποία εξαιρέθηκε πλήρως. Η πα-
θολογοανατομική εξέταση κατέδειξε συστραφέν 
ινομύωμα μαζί με νεκρωμένη δεξιά ωοθήκη και 
σάλπιγγα. Το ινομύωμα εξορμώταν από το δεξιό 
πέταλο του πλατέως συνδέσμου. Το αριστερό 
υπολειμματικό κέρας της μήτρας έφερε αδενομύ-
ωμα μεγέθους 5x5cm. Η μήτρα ήταν υποπλαστι-
κή και ο τράχηλος απουσίαζε. H αριστερή ωοθή-
κη ήταν φυσιολογική μακροσκοπικά και έτσι δεν 
εξαιρέθηκε[7].

Συνύπαρξη του συνδρόμου ΜRKH 
με ινομυώματα – παρουσίαση περιστατικού

Η πρώτη αναφορά συνύπαρξης ινομυώματος 
με σύνδρομο MRKH περιέγραψαν οι Beecham 
και ν Skiendzielewski τo 1977 και έκτοτε μόνο 18 
περιστατικά έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία. 
Εδώ κάνουμε αναφορά σε περιστατικό που αφο-
ρά κλινική εικόνα οξείας κοιλίας σε θήλυ με σύν-
δρομο MRKH. To περιστατικό αφορά γυναίκα 
40 ετών, Αφροαμερικανή, με ιστορικό παρουσίας  
ινομυωμάτων και συνδρόμου MRKH, η οποία 
είχε υποβληθεί στην Vecchietti τεχνική πλαστικής 

κόλπου το 2002 και η οποία προσήλθε σε τμήμα 
επειγόντων περιστατικών με ιστορικό οξέως κοι-
λιακού άλγους από 12ώρου εντοπιζόμενου κυρί-
ως στην δεξιά κατώτερη κοιλιακή χώρα. Το άλγος 
συνοδευόταν από ρίγος, ανορεξία, ναυτία, και 
τέσσερα επεισόδια εμέτων. Κατά την προσέλευση 
ήταν απύρετη και είχε σταθερά ζωτικά σημεία. Η 
ασθενής είχε αυξημένο BMI της τάξης του 41.7 kg/
m2  με φυσιολογικά αναπτυγμένα δευτερεύοντα 
χαρακτηριστικά του φύλου και σοβαρή ευαισθη-
σία στην ψηλάφηση της δεξιάς κατώτερης κοιλι-
ακής χώρας, η οποία ήταν σε σανιδώδη σύσπαση. 
Η εξέταση με κολποδιαστολέα δεν ήταν εφικτή 
λόγω της δυσανεξίας της ασθενούς. Η αμφίχει-
ρη γυναικολογική εξέταση ανέδειξε φυσιολογικά 
εξωτερικά γεννητικά όργανα θήλεος και αβαθές 
κολπικό κανάλι με μήκος περί τα δύο εκατοστά. Η 
ασθενής δεν είχε σεξουαλική δραστηριότητα και 
δεν χρησιμοποιούσε κολποδιαστολείς. Κοιλιακά 
έγινε ψηλαφητή μια μάζα μεγέθους εγκύμονος 
μήτρας 18 εβδομάδων[8]. 

Εργαστηριακός έλεγχος

Η ασθενής εκτιμήθηκε με διακοιλιακό υπερη-
χογράφημα, το οποίο ανέδειξε την ύπαρξη μιας 
εξωφυτικής μάζας δεξιά με διαστάσεις 9.1x6.7x8.6 
cm και πολλαπλές μάζες  αριστερά, η μεγαλύτερη 
με μέγεθος 5.5 cm. H αριστερή ωοθήκη απεικονι-

MRKH  AIS (Αndrogen insensitivity syndrome)

Γονότυπος ΧΧ Γονότυπος ΧΥ

Επίπεδα τεστοστερόνης  θήλεος Επίπεδα τεστοστερόνης  άρρενος

Φυσιολογική τρίχωση εφηβαίου Αραιή τρίχωση εφηβαίου

Φυσιολογική τρίχωση μασχάλης Αραιή τρίχωση μασχάλης

Φυσιολογικό ύψος  θήλεος Αυξημένο ύψος

Φυσιολογικές ωοθήκες  στην πύελο Παρουσία  όρχεων  ενδοκοιλιακά

Όχι  αυξημένος κίνδυνος ωοθηκών Αυξημένος κίνδυνος κακοήθειας ωοθηκών

Πίνακας [1]. Διαφορική διάγνωση του συνδρόμου MRKH με το σύνδρομο AIS
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ζόταν φυσιολογική ενώ η δεξιά δεν ήταν ορατή. 
Η μάζα στην πυελική χώρα δεξιά περιβαλλόταν 
από υγρό με αυξημένη ηχογένεια. Η αξονική το-
μογραφία της κοιλιακής χώρας και της πυέλου 
που ακολούθησε χωρίς ενδοφλέβιο σκιαγραφικό 
έδειξε παρόμοια ευρήματα, μαζί με την παρουσία 
μέτριου ασκίτη κυρίως στην δεξιά κατώτερη κοι-
λιακή χώρα. Η σκωληκοειδής απόφυση απεικονι-
ζόταν φυσιολογική[8]. 

Αντιμετώπιση

Κατά τη διάρκεια ερευνητικής λαπαροτομίας, 
με μέση κάθετη  υποομφάλιο  τομή, τόσο το αρι-
στερό, όσο και το δεξιό ήμισυ της μήτρας ήταν πε-
ρίπου μεγέθους 4cm και επικοινωνούσαν με μια 
ταινιοειδή ινώδη δομή πάνω από την ουροδόχου 
κύστη. Η οπίσθια επιφάνεια του αριστερού τμή-
ματος της μήτρας έφερε ένα ινομύωμα διαμέτρου 
περί τα 10cm.To δεξιό τμήμα της υπολειμματικής 
αυτής μήτρας, η δεξιά σάλπιγγα και η δεξιά ωοθή-
κη ήταν ισχαιμικά και μελανού χρώματος, λόγω 
πλήρους συστροφής όλων των δομών. Επιχειρή-
θηκε ανάταξη της συστροφής αλλά ήταν ανεπι-
τυχής, καθώς δεν ήταν εφικτό να διακριθούν οι 
επιμέρους δομές μεταξύ τους. Δεν παρατηρήθη-
κε παρουσία τραχήλου. Έγινε δεξιά σαλπιγγοω-
οθηκεκτομή, εξαίρεση του δεξιού και αριστερού 
τμήματος της μήτρας μετά των ινομυωμάτων και 
αριστερή σαλπιγγεκτομή. Η ιστολογική εξέταση 
ανέδειξε υπολειμματική μήτρα με ανενεργό ενδο-
μήτριο. Οι μάζες ήταν συμβατές με ινομυώματα. 
Η δεξιά σάλπιγγα χαρακτηρίσθηκε ως αιματο-
σάλπιγγα και η δεξιά ωοθήκη ήταν αιμορραγική. 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εκλεκτική χει-
ρουργική εξαίρεση του ινομυώματος υπολειμμα-
τικής μήτρας προλαμβάνει την συστροφή αυτού 
και ελαττώνει και τον κίνδυνο συστροφής μετά 
εξαρτήματος και άρα λειτουργεί προστατευτικά 
και για τις ωοθήκες[8].

Συνύπαρξη MRKH με σύνδρομο Turner  
- παρουσίαση περιστατικού

To σύνδρομο Turner αποτελεί μία συχνή χρω-
μοσωμική ανωμαλία, που οφείλεται στην έλλειψη 

του δεύτερου φυλετικού χρωμοσώματος, πλήρη ή 
μερική, με ή χωρίς μωσαϊκισμό. Η επίπτωσή του 
εκτιμάται σε 1/2000 θήλεα. Oρισμένες μελέτες 
έδειξαν ότι η εμφάνιση του συνδρόμου MRKH 
μπορεί να σχετίζεται με μερικό διπλασιασμό της 
ψευδοαυτοσωματικής  περιοχής Xpter 1, η οποία 
περιέχει το γονίδιο για το χαμηλό ανάστημα που 
παρατηρείται στο σύνδρομο Turner και μπορεί 
να αποδειχθεί ότι αποτελεί κοινό στοιχείο στην 
αιτιολογία των δύο συνδρόμων. Τρεις υποθέσεις 
έχουν διατυπωθεί για να ερμηνεύσουν την συνύ-
παρξη συνδρόμου MRKH και γοναδικής δυσγε-
νεσίας. Η πρώτη αφορά μετάλλαξη ή έλλειψη  
που επιδρά σε μερικά κοινά γονίδια. Η δεύτερη 
αφορά μικροεξάλειψη ενός τμήματος του Χ χρω-
μοσώματος, με συνέπεια  την έλλειψη ή δυσλει-
τουργία μιας ειδικής πρωτείνης, με αποτέλεσμα 
την μη ανάπτυξη των γονάδων και των πόρων 
του Muller. H τρίτη υπόθεση σχετίζεται με ενδο-
κρινικούς αναστολείς[9]. 

Κλινικές εκδηλώσεις

Η κλνική περίπτωση αφορούσε έφηβη ηλικίας 
17 ετών που προσήλθε στο τμήμα Παιδιατρικής 
Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη της πόλης Katowice 
στην Πολωνία για εκτίμηση χαμηλού αναστήμα-
τος και πρωτοπαθούς αμηνόρροιας. Το ύψος της 
ήταν 137cm με έναν ρυθμό αύξησης 1.2cm ετη-
σίως, με σωματικό βάρος 36.3 kg και BMI 19.34. 
Η αρτηριακή πίεση ήταν 100/70 mmHg σε αμφό-
τερους τους βραχίονες. Tα στάδια Tαnner τόσο 
των μαστών όσο και του εφηβαίου ήταν ΙΙΙ. Η 
οστική της ηλικία αντιστοιχούσε με το φυσιολο-
γικό εύρος για τα θήλεα ηλικίας 13-14 ετών. Kατά 
την κλινική εξέταση η ασθενής είχε ελαφρώς δυ-
σμορφικά χαρακτηριστικά, βλαισσούς αγκώνες, 
πλατυποδία, συγκλίνοντα στραβισμό και κυφο-
σκολίωση της θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης. Η ασθενής έλαβε αυξητική 
ορμόνη (GH)[9].

Εργαστηριακός έλεγχος

Τα επίπεδα της FSH και της LH ήταν αυξημένα, 
ενώ αυτά της οιστραδιόλης ελαττωμένα. Οι θυρε-
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οειδικές ορμόνες ήταν εντός φυσιολογικών ορί-
ων, ενώ τα επίπεδα των αντιθυρεοειδικών αντι-
σωμάτων ήταν υψηλά. Η καρυοτυπική ανάλυση 
έδειξε έναν καρυότυπο 46ΧO και Χq10 επιβεβαι-
ώνοντας την διάγνωση του συνδρόμου Turner[9].

Απεικονιστικές εξετάσεις

Το διακοιλιακό υπερηχογράφημα και η υπερη-
χοκαρδιογραφία ήταν φυσιολογικές. O υπέρηχος 
του θυρεοειδούς αδένα ανέδειξε χαρακτηριστικά 
χρόνιας θυρεοειδίτιδας. Ο υπέρηχος έσω γεν-
νητικών οργάνων  ανέδειξε υποπλαστική μήτρα 
με διαστάσεις 8x28mm με μη ορατό ενδομήτριο, 
τράχηλο μήκους 13mm και όγκους ωοθηκών δε-
ξιά 1.5ml και αριστερά 2.0 ml. H MRI ανέδειξε 
υποπλαστική μήτρα με διαστάσεις 23x8x9mm. 
Tα z-score ήταν L1-L4 spine -3.2 και ολικό z-score 
-4.2, με φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου και φω-
σφόρου[9].

Ευρήματα σε ηλικία 19 ετών

Στην ηλικία των 19 ετών το ύψος της ήταν 141.3 
cm  με απόκλιση -4.15 SD για το ύψος, το σωματι-
κό της βάρος ήταν 44 kg και τo BMI 22.04. Σημεία 
ήβης παρατηρήθηκαν  με Tanner μαστών σταδίου 
ΙΙΙ και εφηβαίου ΙV. Ο υπέρηχος έσω γεννητικών 
οργάνων ανέδειξε μήτρα 8x24x22mm και ωοθή-
κες  με διαστάσεις 14x7mm δεξιά και 18x8mm 
αριστερά. Παρά τα σημεία έναρξης ήβης, εξαιτίας 
των αυξημένων επιπέδων FSH (81.7 MIu/ml) και 
LH (20.9 mIU/ml) ξεκίνησε θεραπεία με οιστρο-
γόνα. Στην ηλικία των 20 ετών το ύψος της ήταν 
141.5cm με SD -4.19, σωματικό βάρος 47.6kg και 
Tanner μαστών και εφηβαίου ΙV. Η ασθενής συ-
νέχισε την θεραπεία υποκατάστασης με οιστρο-
γόνα διαδερμικά και με  προοδευτικά αυξανόμε-
νες δόσεις από 50μg/d σε 100μg/d και 150μg/d. 
Παρά την συνεχιζόμενη θεραπεία με οιστρογόνα 
δεν υπήρξε έμμηνη ρύση[9]. 

Ευρήματα σε ηλικία 24 ετών

Στην ηλικία των 24 ετών και αφού είχε ξεκινή-
σει σεξουαλικές επαφές η γυναικολογική εξέταση 
ανέδειξε τυφλό κόλπο με μήκος 3-4 cm. To δια-

κολπικό υπερηχογράφημα ανέδειξε τυφλό κόλπο 
με μήκος περί τα 3-4 cm, η μήτρα απουσίαζε και οι 
ωοθήκες δεν ήταν ορατές. Η αξονική τομογραφία 
ανέδειξε την ύπαρξη δομών που ομοίαζαν με ωο-
θήκες κατά μήκος των λαγονίων αγγείων[9].

Γοναδική δυσγενεσία και σύνδρομο MRKH 
σε καρυότυπο 46ΧΧ – κλινική αναφορά

Το σύνδρομο ΜRKH μπορεί να συνυπάρχει 
με υπεργοναδοτροφικό υπογοναδισμό. Η κλι-
νική περίπτωση αφορά θήλυ ηλικίας 21 ετών με 
πρωτοπαθή αμηνόρροια και  υπεργοναδοτροφικό 
υπογοναδισμό. Ο καρυότυπος ήταν 46ΧΧ θήλε-
ος. Το ύψος της ήταν 168 cm, το σωματικό της 
βάρος ήταν 54kg και η αρτηριακή της πίεση ήταν 
120/70mmHg. H ανάπτυξη των μαστών ήταν 
σταδίου Tanner I, ενώ του εφηβαίου και της μα-
σχάλης ήταν σταδίου ΙΙ. Ο γυναικολογικός έλεγ-
χος ανέδειξε αβαθή κόλπο 1cm και φυσιολογικά 
εξωτερικά γεννητικά όργανα θήλεος. H ασθενής 
ξεκίνησε αγωγή με συζευγμένα οιστρογόνα κι 
έτσι σε δύο έτη επετεύχθη ένα στάδιο Tanner III 
μαστών[10].

Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε υπεργο-
ναδοτροφικό υπογοναδισμό με LH 23UI/l, FSH 
55UI/l, οιστραδιόλη 10pg/ml με φυσιολογικά επί-
πεδα προλακτίνης και TSH[10].

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος των έσω γεννη-
τικών οργάνων και ο έλεγχος με MRI έδειξαν 
απουσία έσω γεννητικών οργάνων ενώ το ίδιο 
επιβεβαίωσε και η λαπαροσκόπηση. Ο παρακλινι-
κός έλεγχος απέκλεισε επίσης την παρουσία σκε-
λετικών ή νεφρικών ανωμαλιών[10].

Συσχέτιση του συνδρόμου με το σύνδρομο 
Silver-Russell - παρουσίαση περιστατικού

Το σύνδρομο Silver-Russell αποτελεί μια κλινι-
κά και γενετικά ετερογενή διαταραχή. Χαρακτη-
ρίζεται από σοβαρή καθυστέρηση  της ανάπτυξης 
τόσο πριν όσο και μετά την γέννηση, σχετική 
μακροκεφαλία, τριγωνικό προσωπείο, κλινοδα-
κτυλία του πέμπτου δακτύλου, ασυμμετρία του 
σκελετού και δυσκολία στην σίτιση. Οι περισσό-
τερες περιπτώσεις συνδρόμου Silver Russell είναι 
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σποραδικές με άγνωστη αιτιολογία και σε αυτές 
τις περιπτώσεις παραμένει μια κλινική διάγνωση. 
H περιοχή 11p15.5 με τα γονίδια IGF2 και H19 
φαίνεται να εμπλέκεται στην παθογένεια του 
συνδρόμου. Η υπομεθυλίωση της περιοχής ICR1 
της κληρονομούμενης από την πλευρά του πα-
τέρα ανευρίσκεται στο 35-65% των ασθενών με 
SRS και οδηγεί σε διαλληλική έκφραση του H19 
και σε διαλληλική απενεργοποίηση του IGF2. Θα 
γίνει αναφορά σε περιστατικό που αφορά θήλυ με 
φαινότυπο SRS και φυσιολογική  μεθυλίωση της 
H19 ICR1 περιοχής[11]. 

Κλινική εικόνα

Η ασθενής γεννήθηκε στις 33 εβδομάδες κύ-
ησης με καισαρική τομή λόγω ολιγοαμνίου και 
υπολειπόμενης ενδομήτριας ανάπτυξης. Το σω-
ματικό της βάρος κατά την γέννηση ήταν 1908 
kg, το μήκος της ήταν 37cm και η περίμετρος της 
κεφαλής 28.5 cm (κάτω από την 10η εκατοστιαία 
θέση ανάπτυξης). Τόσο η ανάπτυξη της κινητι-
κότητάς της, όσο και η ανάπτυξη της ομιλίας και 
του λόγου της παρουσίαζαν καθυστέρηση, ενώ 
παρουσίαζε μερική απώλεια της ακοής λόγω δι-
αταραχής αγωγιμότητας λόγω χρόνιας μέσης 
ωτίτιδας. Στην ηλικία των πέντε ετών το IQ της 
ήταν 69. Στην ηλικία του ενός έτους παρουσίαζε 
καθυστέρηση ανάπτυξης τόσο ως προς το σω-
ματικό βάρος όσο και ως προς το ύψος και την 
περίμετρο της κεφαλής. Το προσωπείο της ήταν 
χαρακτηριστικό του συνδρόμου Silver-Russell με 
τριγωνικό πρόσωπο, προς τα κάτω φορά της γω-
νίας του στόματος και στις δύο πλευρές και λεπτό 
άνω χείλος. Στα άνω άκρα παρουσίαζε βραχεία 
μέση φάλαγγα των δακτύλων και κλινοδακτυ-
λία του πέμπτου δακτύλου της άκρας χειρός. Σε 
ηλικία 10 ετών λόγω εμφάνισης σημείων πρώιμης 
ήβης ήδη από την ηλικία των 9 ετών (Tanner μα-
στών και εφηβαίου II,ήπια ακμή προσώπου, προ-
χωρημένη οστική ηλικία) ξεκίνησε να λαμβάνει 
GnRH analogs μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Οι 
γονείς αρνήθηκαν την χορήγηση αυξητικής ορμό-
νης. Στην ηλικία των 15 ετών παρότι εμφάνιζε ένα 
στάδιο Tanner μαστών και εφηβαίου σταδίου IV, 

δεν είχε εμμηναρχή. Εκτός από την παρουσία ακ-
μής και την αυξημένη παρουσία τριχών στους μη-
ρούς και στους βραχίονες, δεν παρουσίασε άλλα 
σημεία αρρενοποίησης, ενώ τα επίπεδα οιστραδι-
όλης ήταν συμβατά με τα στάδια Tanner[11].  

Εργαστηριακά ευρήματα

Το υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων 
ανέδειξε την απουσία μήτρας και αριστερής ωο-
θήκης με παρουσία ινώδους ταινίας στην θέση 
του κόλπου και παρουσία δεξιού εξαρτήματος 
όγκου 4.5cc με ωοθυλάκια. Οι νεφροί ήταν φυ-
σιολογικοί, ενώ εμφάνισε σημεία ήπιου υπεραν-
δρογονισμού με ελαφρά αυξημένη ανδροστενδι-
όνη και DHEA-S και φυσιολογική τεστοστερόνη. 
O καρυοτυπικός έλεγχος έδειξε θήλυ 46ΧΧ. Δεν 
αναδείχθηκε υπομεθυλίωση της πατρικής 11p15.5 
περιοχής. Η παρουσία του χρωμοσώματος 7 ήταν 
επίσης φυσιολογική με απουσία της μητρικής δι-
σωμίας UPD7 ως πιθανής αιτίας του SRS.Aν και 
η υπομεθυλίωση της περιοχής H19 συνδέεται με 
την παρουσία συγγενών ανωμαλιών του γεννη-
τικού συστήματος, στην προκειμένη περίπτωση, 
δεν υπήρξε αυτή η συσχέτιση[11].

Τυπικά και μη τυπικά ευρήματα σε μία μεγάλη 
κοόρτη ασθενών με το σύνδρομο 

To σύνδρομο  MRKH είναι το δεύτερο πιο συ-
χνό αίτιο πρωτοπαθούς αμηνόρροιας. Η συχνό-
τητα του συνδρόμου είναι 1/4000 με 1/5000 γεν-
νήσεις ζώντων θήλεων νεογνών. Χαρακτηρίζεται 
από συγγενή απλασία της μήτρας, του τραχήλου 
και των ανώτερων τριτημορίων του κόλπου σε γυ-
ναίκες με φυσιολογικό καρυότυπο θήλεος και φυ-
σιολογικά αναπτυγμένες, με ορμονικά ικανοποι-
ητική λειτουργία των ωοθηκών. Η πρωτοπαθής 
αμηνόρροια είναι η κυριότερη αιτία αναζήτησης 
γυναικολογικής συμβουλευτικής. Το σύνδρομο 
MRKH μπορεί να εκδηλωθεί είτε μεμονωμένα, 
είτε με την παρουσία συνοδών ανωμαλιών (τύπος 
ΙΙ και σύνδρομο MURCS). To σύνδρομο MURCS 
δεν καθορίζεται σαφώς στην διεθνή βιβλιογρα-
φία. Για παράδειγμα οι Oppelt και συνεργάτες  
συμπεριέλαβαν ασθενείς με βουβωνοκήλη και 
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καρδιολογικό πρόβλημα στην ομάδα ασθενών με 
σύνδρομο MURCS. Aνωμαλίες στην διάπλαση 
μπορεί να αφορούν και άλλα όργανα που προέρ-
χονται από το μεσόδερμα, όπως είναι η καρδιά, οι 
πνεύμονες και το ουροποιητικό σύστημα. Σε μια 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που περιελάμ-
βανε 521 περιστατικά οι Oppelt και συνεργάτες  
βρήκαν 64% ασθενών με MRKH τύπου 1, 24% 
με τύπο 2 και 12% με σύνδρομο MURCS. Mη τυ-
πικές εκδηλώσεις όπως το σύνδρομο VACTERL 
(ανωμαλίες σπονδύλων, ατρησία πρωκτού, καρδι-
αγγειακές ανωμαλίες, ατρησία οισοφάγου, νεφρι-
κές ανωμαλίες, ανωμαλίες άκρων) ή το σύνδρομο 
TAR με θρομβοκυττοπενία και απουσία κερκίδας. 
Έχουν αναφερθεί οικογενείς περιπτώσεις με ατε-
λή διεισδυτικότητα γονιδίων και ποικίλη εκφρα-
στικότητα γονιδίων. Μόνο το γονίδιο Wnt4 έχει 
συσχετισθεί σαφώς με το σύνδρομο MRKH και 
έχει βρεθεί να σχετίζεται με την εμφάνιση υπε-
ρανδρογοναιμίας σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις. 
Από τις 346 ασθενείς τυπικές δυσπλασίες έχουν 
αναφερθεί σε 162 περιστατικά. Ετερόπλευρη νε-
φρική απλασία σε 44 περιπτώσεις, πυελικός νε-
φρός σε 27 περιπτώσεις, διπλό πυελοκαλυκικό 
σύστημα σε 12 περιπτώσεις, ανώμαλη περιστρο-
φή σε 8 περιπτώσεις, κιρρωτικός νεφρός σε 4 πε-
ριπτώσεις, πεταλοειδής νεφρός σε 1 περίπτωση. 
Σκολίωση σε 38 περιπτώσεις, δυσπλασία μηρών 
σε 11, ουραία συγχώνευση σπονδύλων σε 3, σύν-
δρομο Klippel-Feil σε 5. Ανωμαλίες οφθαλμών σε 
12, ώτων σε 14, καρδιάς σε 7, ώτων και καρδιάς 
σε 2, ώτων και οφθαλμών σε 1, βουβωνοκήλη σε 
54 περιπτώσεις. Στα μη τυπικά χαρακτηριστικά 
συμπεριλαμβάνονται 2 περιπτώσεις με απλασία 
κερκίδας (εκ των οποίων 1 με σύνδρομο TAR),4 
με βουβωνοκήλη,1 με διαφραγματοκήλη,1 με κοι-
λιοκήλη,3 με γοναδική δυσγενεσία, 2 με απλασία 
σαλπίγγων και ωοθηκών,1 με απλασία των μυών 
του θώρακα, 3 περιπτώσεις με ατρησία πρωκτού, 
εκ των οποίων μία σχετιζόμενη με το σύνδρομο 
VACTERL και 1 με το σύνδρομο Sotos (μακροκε-
φαλία, ασυμμετρία σιαγόνας, ανοικτά σώματα ιε-
ρών σπονδύλων, στρεβλοποδία, αμφοτερόπλευρη 
σύγκαμψη δακτύλων). Παθολογικοί καρυότυποι 
ανευρέθησαν στις εξής περιπτώσεις: 1 περίπτωση 

με καρυότυπο 45Χ(3)/46ΧΧ(37), 1 με καρυότυ-
πο 46ΧΧdel(21) (q22.3), 1 με καρυότυπο 46ΧΧ 
inv(9) (p11q13) με περικεντρική αναστροφή του 
χρωμοσώματος 9 και τέλος μία ακόμη περίπτω-
ση με καρυότυπο 47ΧΧ+mar(13)/46XX(2) με 
τετραπλάσια ευχρωματίνη της περιοχής 22q11.1-
22q11.21[12,13].

Εφαρμογή της πλαστικής κόλπου κατά  
Κρεατσά μετά από αντιμετώπιση σαρκώματος

To βοτρυοειδές σάρκωμα είναι κακοήθης όγκος 
και είναι υπότυπος του ραβδομυοσαρκώματος[14]. 
Η ονομασία «βοτρυοειδές» παραπέμπει στην 
μορφή που έχει ο όγκος σαν τσαμπί σταφυλιού. 
Το βοτρυοειδές σάρκωμα είναι ο πλέον συχνός 
κακοήθης όγκος μαλακών μορίων σε νέους ασθε-
νείς και προσβάλλει το γεννητικό σύστημα στο 
22% των περιπτώσεων. Στο γεννητικό σύστημα 
θήλεος το κολπικό τοίχωμα προσβάλλεται  πέντε 
φορές συχνότερα από ότι προσβάλλεται ο τράχη-
λος. Συνήθως το κολπικό τοίχωμα προσβάλλεται 
στην παιδική ηλικία, ενώ ο τράχηλος προσβάλλε-
ται κυρίως σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας 
με υψηλότερη επίπτωση στην αρχή της ενηλίκου 
ζωής. Την δεκαετία του 1970 η ολική υστερεκτομή 
και αιδοιεκτομή ακολουθούμενες από χημειοθε-
ραπεία και ακτινοθεραπεία ήταν η θεραπεία εκλο-
γής. Έκτοτε, λιγότερο επεμβατικές τεχνικές που 
αφορούσαν τοπική εκτομή του όγκου άρχισαν 
σταδιακά να υποκαθιστούν τις ριζικές θεραπεί-
ες. Η εισαγωγή τελευταία νέων χημειοθεραπευ-
τικών σχημάτων οδήγησε σε επίτευξη ποσοστών 
θεραπείας περίπου σε ποσοστό 90%. Δεδομένης 
της άριστης πρόγνωσης της νόσου, σήμερα, με τα 
νέα αυτά θεραπευτικά δεδομένα, δίδεται μεγάλη 
βαρύτητα  στην διατήρηση της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής δυνατότητας της ασθενούς. Η 
δημιουργία λειτουργικού νεόκολπου είναι πολύ 
σημαντική για τις ασθενείς που υπεβλήθησαν σε 
αιδοιεκτομή με ή χωρίς υστερεκτομή.

Κλινική εικόνα – παρακλινικός έλεγχος

Η κλινική περίπτωση αφορά θήλυ όπου, η διά-
γνωση βοτρυοειδούς σαρκώματος έγινε σε ηλικία 
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2 ετών. Η κλινική εξέταση, μετά από ένα επεισό-
διο κολπικής αιμόρροιας, ανέδειξε μια βοτρυοει-
δή μάζα που πρόβαλε από την είσοδο του κόλπου. 
Περαιτέρω έλεγχος με την χρήση MRI ανέδειξε 
την ύπαρξη ενός πυελικού όγκου με διαστάσεις 
6x3x9cm. H ασθενής αρχικά έλαβε σχήμα χη-
μειοθεραπείας με βινκριστίνη, καρβοπλατίνη και 
τενιποσίδη. Κατόπιν υπεβλήθη σε κοιλιακή ολι-
κή υστερεκτομία και αιδοιεκτομή  με διατήρηση 
των εξαρτημάτων. Η ιστολογική απάντηση επιβε-
βαίωσε την διάγνωση του βοτρυοειδούς σαρκώ-
ματος με την παρουσία δύο πολυποειδών μαζών 
εξορμώμενων εκ του κολπικού τοιχώματος. Οι δι-
αστάσεις τους ήταν 3.4 και 3.2 cm αντίστοιχα. Τη 
θεραπεία ακολούθησε χημειοθεραπεία με το ίδιο 
σχήμα, χωρίς ακτινοθεραπεία. Η παρακολούθηση 
μετά την θεραπεία δεν έδειξε σημεία υποτροπής 
της νόσου[14-19]. 

Εφαρμογή της πλαστικής κόλπου  
κατά Κρεατσά

Η ασθενής επανήλθε στο Τμήμα Παιδικής και 
Εφηβικής Γυναικολογίας της Β Μαιευτικής και 
Γυναικολογικής κλνικής του ΕΚΠΑ σε ηλικία 
15 ετών με πρωτοπαθή αμηνόρροια. Η κλινική 
εξέταση ανέδειξε βάθος κόλπου περί το 1 cm με 
φυσιολογικά δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του 
φύλου (Tanner εφηβαίου και μαστών σταδίου V). 
Tα επίπεδα οιστραδιόλης, FSH και LH ήταν εντός 
των φυσιολογικών ορίων. Περαιτέρω διερεύνηση 
με υπερηχογράφημα και MRI  επιβεβαίωσε την 
φυσιολογική μορφολογία των ωοθηκών, καθώς 
και την απουσία μήτρας και κόλπου. Διαστολές 
του κόλπου με την μέθοδο του Frank συνεστή-
θησαν στην ίδια και στους γονείς της. Στην ηλικία 
των 17 ετών επανεκτιμήθηκε και η ίδια ζήτησε να 
υποβληθεί σε πλαστική κόλπου, ώστε να μπορεί 
να έχει ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές, πα-
ρότι έγινε ξανά σύσταση για την χρήση διαστο-
λέων. Κατόπιν ενυπόγραφης συγκατάθεσης από 
την ίδια και τους γονείς της υπεβλήθη σε πλαστι-
κή κόλπου κατά Κρεατσά. Υπό γενική αναισθησία 
τα μεγάλα χείλη του αιδοίου τέθηκαν υπό τάση με 
την βοήθεια τεσσάρων λαβίδων Allis. Mία συμμε-

τρική τομή δίκην U διενεργήθηκε στην περιοχή 
του περινέου 4cm εκατέρωθεν του ουρηθρικού 
στομίου. Οι ιστοί του περινέου κινητοποιήθη-
καν και αφού επετεύχθη επαρκής αιμόσταση ένα 
στρώμα διακεκομμένων ραμμάτων τέθηκε στα 
εσωτερικά όρια με τους κόμπους των ραμμάτων 
να έχουν κατεύθυνση  προς το εσωτερικό του 
δημιουργηθέντος  νεόκολπου. Οι μύες του περι-
νέου όπως και το υποδόριο λίπος συμπλησιάστη-
καν  επίσης με απορροφήσιμα ράμματα. Τελικά 
ακολούθησε η συρραφή του δέρματος και η δη-
μιουργία  νεόκολπου με επαρκείς διαστάσεις για 
την ικανοποιητική εισαγωγή δύο δακτύλων. Μία 
προφυλακτική δόση κεφαλοσπορίνης χορηγήθη-
κε κατά την διάρκεια της επέμβασης. 

Ο συνολικός χειρουργικός χρόνος ήταν πε-
ρίπου 30 min και ο ουροκαθετήρας αφαιρέθηκε 
την επόμενη ημέρα της χειρουργικής επέμβασης. 
Η γυναίκα παρέμεινε στην κλινική για 5 ημέρες, 
ώστε να επιτευχθεί επαρκής επούλωση του χει-
ρουργικού τραύματος. Εδόθησαν οδηγίες για 
ταχεία κινητοποίηση ενώ σε 6 μήνες ο νεόκολπος 
είχε ένα μήκος περί τα 9 cm και εύρος περί τα 4 
cm. H ασθενής είχε σεξουαλικές  επαφές  9 μήνες 
μετά την επέμβαση και ανέφερε καλή ποιότητα 
σεξουαλικής ζωής. Η διάσπαση του χειρουργι-
κού τραύματος αποτελεί μία πιθανή επιπλοκή της 
επέμβασης αλλά μπορεί να αποφευχθεί με σύστα-
ση για μη απαγωγή των μηρών τις πρώτες εβδο-
μάδες μετά την χειρουργική επέμβαση. Η ύπαρξη 
μη φυσιολογικού άξονα του δημιουργηθέντος 
νεόκολπου θα μπορούσε να προβληματίσει αλλά 
υπερηχογραφήματα 6 μήνες μετά την έναρξη σε-
ξουαλικών επαφών έδειξαν ότι προσομοιάζει τε-
λικά του φυσιολογικού[14-19].

Σύνδρομο MRKH και PCOS – ομάδα  
κλινικών περιπτώσεων

Αναφέρουμε μελέτη που περιέλαβε σειρά 149 
θηλέων με MRKH, βρέθηκε υψηλό ποσοστό 
εμφάνισης υπερανδρογοναιμίας (60,1%), χω-
ρίς όμως να συνοδεύεται από αντίστοιχα υψηλό 
ποσοστό εμφάνισης ακμής, ενώ επίσης χαμηλό 
ήταν το ποσοστό αυτών που χρειάστηκε ιατρική 
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αντιμετώπιση (11,6 % παρουσίασαν φυσιολογική 
ακμή, 13% κλινική ακμή και 14,5% χρειάσθηκε να 
λάβει θεραπεία για την αντιμετώπιση της ακμής). 
Από αυτές μόνο τέσσερις (5,8%) πληρούσαν τα 
κριτήρια του συνδρόμου PCOS. Μία μόνο περί-
πτωση παρουσίαζε φυσιολογική ακμή, ενώ οι άλ-
λες τρεις εντάσσονταν στην ομάδα χωρίς ακμή. 
H μετάλλαξη του γονιδίου WNT4 δεν φάνηκε 
να σχετίζεται με την εκδήλωση του συνδρόμου 
MRKH στις υπερανδρογοναιμικές αυτές ασθε-
νείς[20].

Σύνδρομο MRKH και ακράτεια ούρων  
από προσπάθεια – κλινική περίπτωση

Σε θήλυ ηλικίας μόλις 19 ετών με σύνδρομο 
MRKH, με ακράτεια από προσπάθεια, τοποθετή-
θηκε ταινία ελεύθερης τάσης (TVT-O). Mετά την 
παρέλευση 6 μηνών από την επέμβαση η προσω-
πική της αίσθηση επιτυχίας της επέμβασης ήταν 
της  τάξης του 60%[21].

Μεταμόσχευση μήτρας:
Κλινικές περιπτώσεις

H πρώτη μεταμόσχευση μήτρας πραγματοποι-
ήθηκε το 2002 σε ααθενή ηλικίας 26 ετών από μία 
ομάδα ιατρών στην Σαουδική Αραβία. Η εν λόγω 
γυναίκα είχε χάσει την μήτρα της μετά από και-
σαρική τομή. Το μόσχευμα προερχόταν από γυ-
ναίκα ηλικίας 46 ετών που υπεβλήθη σε κοιλιακή 
ολική υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων λόγω 
καλοήθων κύστεων ωοθηκών. Μετά την επέμ-
βαση έλαβε για τρεις μήνες κυκλική ορμονική 
θεραπεία με οιστρογόνα και προγεστερόνη. Δυ-
στυχώς τρεις μήνες μετά την επέμβαση η μήτρα 
εξαιρέθηκε λόγω αυξημένης τάσης των αγγείων 
και θρόμβωσης. Η δεύτερη μεταμόσχευση μήτρας 
πραγματοποιήθηκε το 2011 από θανούσα δότρια 
ηλικίας 21 ετών σε γυναίκα ηλικίας 23 ετών με 
σύνδρομο MRKH. H έσω λαγόνιος αρτηρία και 
φλέβα της δότριας αναστομώθηκαν με τελικο-
τελική αναστόμωση με την έξω λαγόνιο αρτηρία 
και φλέβα της δέκτριας. Μετά την παρέλευση 
20 ημερών, η δέκτρια είχε την πρώτη της έμμηνη 
ρύση. Ακολούθησαν άλλοι δύο ακανόνιστοι κύ-

κλοι εμμηνορρυσίας και στην συνέχεια της χορη-
γήθηκε κυκλικά ορμονική θεραπεία που οδήγησε 
σε τακτική εμφάνιση έμμηνης ρύσης. Η πρώτη 
σειρά μεταμοσχεύσεων μήτρας πραγματοποιήθη-
κε στην Σουηδία το 2012 και το 2013. Αφορούσε 
9 μεταμοσχεύσεις με μοσχεύματα από δότριες εν 
ζωή. Τους πρώτους τέσσερις μήνες δύο εκ των γυ-
ναικών έπρεπε να υποβληθούν σε υστερεκτομή, 
η μία εξ αυτών λόγω θρόμβωσης των μητριαίων 
αρτηριών και η δεύτερη λόγω σοβαρής ενδομή-
τριας λοίμωξης. Οι υπόλοιπες επτά περιπτώσεις 
άρχισαν να έχουν έμμηνη ρύση τις πρώτες 4-8 
εβδομάδες μετά την επέμβαση και τα μοσχεύματα 
παρέμειναν ζώντα με κανονική εμφάνιση έμμηνης 
ρύσης τα επόμενα έτη μετά την μεταμόσχευση. 
Τα μοσχεύματα που προέρχονται από δότριες εν 
ζωή παρουσιάζουν καλύτερη επιβίωση σε σχέση 
με αυτά που προέρχονται από δότριες μετά τον 
θάνατό τους, καθώς η περίοδος ισχαιμίας δεν εί-
ναι τόσο μεγάλη, όσο των μοσχευμάτων από δό-
τριες που απεβίωσαν. Επίσης, όταν το μόσχευμα 
λαμβάνεται από δότριες εν ζωή, η όλη διαδικασία 
επιλογής της κατάλληλης δότριας γίνεται πιο σω-
στά και με μεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου[22]. 

Μεταμόσχευση μήτρας – απόρριψη  
του μοσχεύματος

Τον πρώτο μήνα μετά την επέμβαση χορη-
γείται θεραπεία  εφόδου, η οποία ακολουθείται 
από θεραπεία συντήρησης με συνδυασμό φαρ-
μάκων με διαφορετική φαρμακοκινητική, ώστε 
να ελαττωθούν οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες. Στην πρώτη μεταμόσχευση χορηγήθη-
κε θεραπεία εφόδου με κορτικοστεροειδή τόσο 
προεγχειρητικά (από του στόματος 4mg/kg), 
όσο και περιεγχειρητικά (IV 500mgx2). Mετεγ-
χειρητικά χορηγήθηκε τριπλή θεραπεία ανοσο-
καταστολής με κυκλοσπορίνη, αζαθειοπρίνη και 
πρεδνιζολόνη. Στη δεύτερη περίπτωση μεταμό-
σχευσης χορηγήθηκε αρχικά θεραπεία εφόδου 
με thymoglobulin 2 mg/dl ημερησίως τις ημέρες 
0-10. Οι 9 λήπτριες στη Σουηδία έλαβαν δόση 
εφόδου με κορτικοστεροειδή IV 500mg περιεγ-
χειρητικά και είτε thymoglobulin IV 2.5mg/kg ΣΒ 
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ή antithymocyte globulin IV 5mg/kg ΣΒ επί δύο 
την ημέρα της επέμβασης. Θεραπεία συντήρησης 
έγινε με tacrolimus στοχεύοντας σε επίπεδα 10-
15 ng/ml κατά την διάρκεια του πρώτου μήνα και 
5-10 ng/ml από τον δεύτερο μήνα και έπειτα. Από 
του στόματος mycophenolate mofetil δόθηκε 1gr 
προεγχειρητικά και από την πρώτη μετεγχειρη-
τική ημέρα δις ημερησίως και ο στόχος ήταν να 
διατηρούνται επίπεδα 40-60 mg/h/L. Έξι μήνες 
μετά την μεταμόσχευση το δυνητικά τερατογόνο 
mycophenolate mofetil διεκόπη. Σε μερικές περι-
πτώσεις ήταν αναγκαίο να αντικατασταθεί από 
αζαθειοπρίνη. Όσον αφορά την απόρριψη του 
μοσχεύματος, δεν υπάρχει σαφής δείκτης  αιμα-
τολογικός  που να μαρτυρά την απόρριψη του. Η 
λήψη βιοψιών τραχήλου είναι μια ελάχιστα πα-
ρεμβατική μέθοδος παρακολούθησης της πορεί-
ας του μοσχεύματος και μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί με ασφάλεια σε περίπτωση που έχει επιτευχθεί 
εγκυμοσύνη μετά την μεταμόσχευση. Παρακο-
λούθηση μπορεί να γίνει με την χρήση Doppler, 
MRI, του λόγου CD4/CD8 στο περιφερικό αίμα, 
καθώς και με την λήψη καλλιέργειας κολπικού 
υγρού. Επειδή τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα 
διέρχονται τον μητροπλακουντιακό φραγμό και 
έχουν τερατογόνο δράση, επιτρέπεται η χρήση 
μόνο αυτών που έχουν έγκριση ασφάλειας από 
τον FDA για την αποτροπή συγγενών ανωμαλιών 
του εμβρύου[22].

Μεταμόσχευση μήτρας και εγκυμοσύνη

Η μεταμόσχευση μήτρας αποτελεί μια πολλά 
υποσχόμενη μέθοδο για τεκνοποίηση σε ασθε-
νείς με σύνδρομο MRKH. Αναφέρεται η περίπτω-
ση επιτυχούς μεταμόσχευσης μήτρας από μητέ-
ρα ηλικίας 50 ετών στην κόρη της με σύνδρομο 
MRKH ηλικίας 28 ετών. Σε ηλικία κύησης 34 και 
6 εβδομάδων, λόγω χολόστασης, γέννησε με και-
σαρική τομή ένα νεογνό άρρεν ζων και αρτιμελές 
με ΣΒ 2335 gr[22]. Αναφέρεται ακόμη η πρώτη γέν-
νηση ζώντος νεογνού μετά από μεταμόσχευση 
μήτρας το 2014. Προερχόταν από μητέρα ηλικίας 
35 ετών με σύνδρομο MRKH, στην οποία πραγ-
ματοποιήθηκε μεταμόσχευση μήτρας από δότρια 

ηλικίας 62 ετών. Ένα χρόνο μετά από την μετα-
μόσχευση μήτρας πραγματοποιήθηκε εμβρυομε-
ταφορά, η οποία και ήταν επιτυχής. Η λήπτρια σε 
όλη την διάρκεια της εγκυμοσύνης έλαβε ανοσο-
κατασταλτική θεραπεία (με tacrolimus, αζαθειο-
πρίνη και κορτικοστεροειδή). Σε ηλικία κύησης 
31 και 5 εβδομάδων ανέπτυξε προεκλαμψία και 
πρόωρες συστολές. Της χορηγήθηκαν κορτικο-
στεροειδή και γέννησε με καισαρική τομή ένα 
πρόωρο άρρεν ζων και αρτιμελές νεογνό με ΣΒ 
1775gr και καλό νεογνικό αποτέλεσμα[23],[24].

Ηθικά και ιατρικά διλήμματα

H δυνατότητα εφαρμογής της μεταμόσχευσης 
μήτρας εγείρει ηθικά και ιατρικά διλήμματα που 
μπορεί να ανακύψουν στην συνέχεια. Οι δότριες 
μήτρας θα πρέπει να είναι απόλυτα συνειδητοποι-
ημένες ως προς την απόφασή τους αυτή να υπο-
βληθούν σε επέμβαση αφαίρεσης της μήτρας τους 
και θα πρέπει να συγκαταθέσουν ενυπόγραφα. 
Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι διατρέχουν σοβαρό 
κίνδυνο αιμορραγίας, λοίμωξης και τραυματισμού 
οργάνων, όπως για παράδειγμα των ουρητήρων. 
Επίσης η μεγάλη διάρκεια της επέμβασης (πάνω 
από 10 ώρες), εκθέτει τη δότρια στους κινδύνους 
ενός χειρουργείου και λήψης αναισθησίας με με-
γάλη διάρκεια. 

Ιδανικά, η δότρια θα πρέπει να έχει ολοκληρώ-
σει την τεκνοποίηση στην δική της ζωή. Mπορεί 
να λάβει συνδυασμένη αντισυλληπτική αγω-
γή για 90 ημέρες προ της επέμβασης, ώστε να 
αναστραφούν δυνητικές επιπτώσεις της εμμη-
νόπαυσης στο όργανο και για να διευκολυνθεί 
η ανάπτυξη του αγγειακού δικτύου. Αυτό όμως 
είναι γεγονός ότι την εκθέτει ταυτόχρονα στον 
κίνδυνο θρομβοεμβολικού επεισοδίου τόσο πριν 
όσο και μετά την επέμβαση, ενώ ενυπάρχει και 
ο κίνδυνος ενδομήτριας λοίμωξης. Η πρόκληση 
μελλοντικά θα είναι η διέγερση των ωοθηκών 
στις λήπτριες. Η ωοθηκική ανταπόκριση  είναι 
χειρότερη στα θήλεα με μη τυπική μορφή του 
συνδρόμου MRKH σε σχέση με την τυπική μορ-
φή. Χρειάζεται επιπλέον έρευνα μελλοντικά ώστε 
να διασαφηνιστεί εάν οι μαιευτικές επιπλοκές που 
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αναφέρονται μπορούν να επισυμβούν σε όλες τις 
λήπτριες του μοσχεύματος. Τα ερωτηματικά που 
πρέπει να απαντηθούν αφορούν την συσχέτιση ή 
μη των επιπλοκών αυτών με την ηλικία του μο-
σχεύματος, την ύπαρξη ή όχι μονήρους νεφρού, 
την λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων μετά 
την μεταμόσχευση και άλλη πιθανή παθογένεια 
της λήπτριας[25]. 

 
Κατασκευή αυτόλογου μοσχεύματος μήτρας

Η παρασκευή αυτόλογου μοσχεύματος με την 
βοήθεια της βιοτεχνολογίας αποτελεί μελλοντι-
κά  την οριστική λύση για την αντιμετώπιση της 
αδυναμίας τεκνοποίησης σε θήλεα με απόλυτο 
παράγοντα απουσίας γονιμότητας εκ της μή-
τρας (Αbsolute Uterine Infertility Factor-AUFI). 
Αίτια αυτού είναι το σύνδρομο MRKH, η υστε-
ρεκτομή λόγω κακοήθειας του τραχήλου ή της 
μήτρας, λόγω ινομυωμάτων, μαιευτικής αιμορρα-
γίας, ανώμαλης εμφύτευσης πλακούντα και ρήξης 
μήτρας, όπως επίσης σε παρουσία της μήτρας τα 

ινομυώματα, η αδενομύωση, οι καθέξιν αποβολές 
και η καταστροφή της μήτρας από ακτινοθερα-
πείες. Οι συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας, όπως 
η μερική μονόκερη, η μερική δίκερη και η υπο-
πλαστική μήτρα αποτελούν επίσης αίτια. Η ανε-
πάρκεια τραχήλου λόγω πολλαπλών κωνοειδών 
εκτομών και τραχηλεκτομής καθώς και η παρου-
σία  ενδομητρικών συμφύσεων, που δεν μπορούν 
να αντιμετωπισθούν υστεροσκοπικά, αποτελούν 
ακόμη περιπτώσεις αδυναμίας τεκνοποίησης, 
όπου η παρασκευή αυτόλογου μοσχεύματος μπο-
ρεί να λειτουργήσει θεραπευτικά[26, 27].

Σμπερασματικά, από την παραπάνω ανασκό-
πηση της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι τόσο οι 
συχνές γυναικολογικές παθήσεις όπως τα ινομυ-
ώματα ή το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών 
αλλα και πολύ σπάνιες μπορούν να εμφανιστούν 
σε γυναίκες με σύνδρομο MRKH. Γεγονός που 
δείχνει ότι η παρακολούθηση, η διάγνωση αλλά 
και η θεραπεία των γυναικών αυτών αποτελεί 
πρόκληση για τον γυναικολόγο στην καθημερινή 
κλινική πρακτική.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Londra L, Chuong FS, Kolp L. Mayer-Rokitansky-
Kuster-Hauser syndrome: a review. Int J Womens 
Health. 2015;7:865-70.

2. Bombard DS 2nd, Mousa SA. Mayer-Rokitansky-
Kuster-Hauser syndrome: complications, diagnosis 
and possible treatment options: a review. Gynecol 
Endocrinol. 2014;30(9):618-23.

3. Ekici AB, Strissel PL, Oppelt PG, Renner SP, Brucker 
S, Beckmann MW, Strick R. HOXA10 and HOXA13 
sequence variations in human female genital 
malformations including congenital absence of the 
uterus and vagina. Gene. 2013;518(2):267-72.

4. Nodale C, Ceccarelli S, Giuliano M, Cammarota 
M, D’Amici S, Vescarelli E, Maffucci D, Bellati F, 
Panici PB, Romano F, Angeloni A, Marchese C. 
Gene expression profile of patients with Mayer-
Rokitansky-Küster-Hauser syndrome: new insights 
into the potential role of developmental pathways. 
PLoS One. 2014;9(3):e91010.

5. Sultan C, Biason-Lauber A, Philibert P. Mayer-
Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome: recent 
clinical and genetic findings. Gynecol Endocrinol. 
2009;25(1):8-11.

6. Troncon JK, Zani AC, Vieira AD, Poli-Neto OB, Nogueira 
AA, Rosa-E-Silva JC. Endometriosis in a patient with 
mayer - rokitansky - küster - hauser syndrome. Case 
Rep Obstet Gynecol. 2014; 2014:376231.

7. Hoo PS. , Norhaslinda AR. , Shah Reza JN. . Rare 
Case of Leiomyoma and Adenomyosis in Mayer-
Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome. Case Rep 
Obstet Gynecol. 2016;2016: 3725043.

8. Kundu K, Cohen AW, Goldberg J. Acute torsion 
of uterine remnant leiomyoma with Mayer-
Rokitansky-Küster-Hauser syndrome. Fertil Steril. 
2014;102(2):607-9.

9. Białka A, Gawlik A, Drosdzol-Cop A, Wilk K, 
Małecka-Tendera E, Skrzypulec-Plinta V.Coexistence 
of Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome and 
Turner Syndrome: A Case Report.J Pediatr Adolesc 
Gynecol 2016;29(2):e35-8.

10. Kebaili S, Chaabane K, Mnif MF, Kamoun M, Kacem 
FH, Guesmi N, et al. Gonadal dysgenesis and the 
Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome in 
a girl with a 46, XX karyotype: A case report and 
review of literature.Indian J Endocrinol Metab. 2013; 
17(3):505-8.



32  Σύγγελος Ν., Ελευθεριάδης Μ., Πανουλής Κ., Σερτεδάκη Ε., Σαλλούμ Ι., Δεληγεώρογλου Ε., Κρεατσάς Γ.

11. Abraham MB, Carpenter K, Baynam GS, Mackay DJ, 
Price G, Choong CS.Report and review of described 
associations of Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser 
syndrome and Silver-Russell syndrome.J Paediatr 
Child Health. 2014 Nov 23. doi: 10.1111/jpc.12778. 
[Epub ahead of print]

12. Rall K, Eisenbeis S, Henninger V, Henes M, Wallwiener 
D, Bonin M, Brucker S.Typical and Atypical 
Associated Findings in a Group of 346 Patients with 
Mayer-Rokitansky-Kuester-Hauser Syndrome.J 
Pediatr Adolesc Gynecol. 2015;28(5):362-8.

13. Bjørsum-Meyer T, Herlin M, Qvist N, Petersen 
MB.Vertebral defect, anal atresia, cardiac defect, 
tracheoesophageal fistula/esophageal atresia, renal 
defect, and limb defect association with Mayer-
Rokitansky-Küster-Hauser syndrome in coccurrence: 
two case reports and a review of the literature. J Med 
Case Rep. 2016;10(1):374.

14. Dagher R, Helman L. Rhabdomyosarcoma: an 
overview. Oncologist. 1999;4(1):34-44.

15. Creatsas G, Deligeoroglou E, Christopoulos P. 
Creation of a neovagina after Creatsas modification 
of Williams vaginoplasty for the treatment of 200 
patients with Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser 
syndrome.Fertil Steril. 2010;94(5):1848-52.

16. Creatsas G, Deligeoroglou E.Vaginal aplasia and 
reconstruction.Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 
2010;24(2):185-91.

17. Creatsas G, Deligeoroglou E.Creatsas modification 
of Williams vaginoplasty for reconstruction of 
the vaginal aplasia in Mayer-Rokitansky-Küster-
Hauser syndrome cases.Womens Health (Lond). 
2010;6(3):367-75.

18. Creatsas G, Deligeoroglou E.Expert opinion: vaginal 
aplasia: creation of a neovagina following the 
Creatsas vaginoplasty.Eur J Obstet Gynecol Reprod 
Biol. 2007;131(2):248-52.

19. Creatsas G, Deligeoroglou E.Vaginal aplasia and 

reconstruction.Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 
2010 Apr; 24(2):185-91.

20. Deligeoroglou E, Tsimaris P, Creatsa M, Athanasopoulos 
N, Creatsas G.Application of Creatsas vaginoplasty 
after radical surgical treatment of sarcoma botryoides.J 
Pediatr Adolesc Gynecol. 2014; 27(4):e93-5.

21. Rall K, Conzelmann G, Schäffeler N, Henes M, 
Wallwiener D, Möhrle M, Brucker SY. Acne and 
PCOS are less frequent in women with Mayer-
Rokitansky-Küster-Hauser syndrome despite a high 
rate of hyperandrogenemia: a cross-sectional study. 
Reprod Biol Endocrinol. 2014 Mar 18;12:23. 

22. Aniuliene R, Aniulis P.Mayer-Rokitansky-Kuster-
Hauser syndrome and stress urinary incontinence.
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015;194:233-5.

23. Johannesson L, Järvholm S.Uterus transplantation: 
current progress and future prospects.Int J Womens 
Health. 2016;8:43-51.

24. Brännström M, Johannesson L, Bokström H, 
Kvarnström N, Mölne J, Dahm-Kähler P, Enskog 
A, Milenkovic M, Ekberg J, Diaz-Garcia C, Gäbel 
M, Hanafy A, Hagberg H, Olausson M, Nilsson 
L. Livebirth after uterus transplantation. Lancet 
2015;385(9968):607-16.

25. Brännström M, Bokström H, Dahm-Kähler P, 
Diaz-Garcia C, Ekberg J, Enskog A, Hagberg H, 
Johannesson L, Kvarnström N, Mölne J, Olausson 
M, Olofsson JI, Rodriguez-Wallberg Κ.One uterus 
bridging three generations: first live birth after 
mother-to-daughter uterus transplantation. Fertil 
Steril. 2016;106(2):261-6.

26. FarrellRM, FalconeT.Uterine transplant: new 
medical and ethical considerations.Lancet 2015;385 
(9968):581-2.

27. Μats Brännström. Uterus transplantation and 
beyond. J Mater Sci: Mater Med. 2017; 28:70.


	EFHVIKH GYNAIKOLOGIA_cover
	Page 1

	EFHVIKH GYNAIKOLOGIA
	01-02
	03-04 periexomena
	05-18 Vaginal birth_Christou
	19-32_Mayer_Syggelos
	33-46_Mayer_Syggelos
	47-EROTHSEIS-APANTHSEIS
	48-70


