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Τυπικές εικόνες ενδομητριωμάτων. (α) ΥΠΧ, οβελιαία λήψη. 

Παρατηρείται  κυστικό μόρφωμα με εσωτερικά ηχογενή

στοιχεία. (β) ΜΤ, εγκάρσια Τ2 εικόνα.  Παρατηρείται κυστικό 

μόρφωμα με χαρακτηριστική  απώλεια Τ2 σήματος (T2 

shading) στο μεγαλύτερο τμήμα του (βέλη), ενδεικτική 

αιμορραγικού περιεχομένου. Συγκρίνετε με το τυπικό υψηλό 

Τ2 σήμα του καθαρά κυστικού διαμερίσματος (αστερίσκος).

► Η ενδομητρίωση εκδηλώνεται συνήθως 
εντοπισμένα στις ωοθήκες (50% 
αμφοτερόπλευρα), με τη μορφή των 
ενδομητριωμάτων. 

► H εικόνα τους είναι χαρακτηριστική στο 
υπερηχοτομογράφημα (ΥΠΧ) και τη 
μαγνητική τομογραφία (ΜΤ) 

ΥΠΧ: Μονήρης κύστη με ηχογενές
περιεχόμενο +/- διάσπαρτα υπερηχογενή
στοιχεία, απότοκα των 
επαναλαμβανόμενων αιμορραγιών 
(Εικόνα α)

ΜΤ : Κυστική εστία με υψηλό σήμα σε T1 
ακολουθίες και χαμηλής έντασης σήμα σε 
T2 ακολουθίες, λόγω της παρουσίας 
αιμορραγικών στοιχείων σε διαφορετικές 
φάσεις αποδόμησης (Εικόνα β) 

► Εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια του ΥΠΧ και 
της ΜΤ στη διάγνωση του 
ενδομητριώματος (> 90%)

► Δ.Δ: λειτουργική αιμορραγική κύστη 
(απουσία Τ2-shading sign), κυσταδενο-
νεόπλασμα (θηλωματώδεις 
προσεκβολές), κυστικό τεράτωμα
(παρουσία λίπους) 

Τυπική απεικόνιση ενδομητρίωσης

*
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(β)



Διακολπικό ΥΠΧ, δεξιά λοξή οβελιαία τομή. 

Ενδομητρίωμα με τοιχωματικό θρόμβο (μαύρο 

βέλος) και εσωτερικά λεπτά διαφραγμάτια

(λευκά βέλη) που αντιστοιχούν σε στοιχεία 

ινικής.

Άτυπες ΥΠΧ εικόνες ενδομητριωμάτων: 

►παρουσία διαφραγματίων (πολύχωρες 

αλλοιώσεις) 

►υπερηχογενή στοιχεία στο τοίχωμα 

(θρόμβοι)

► κυστικές αλλοιώσεις με συμπαγή στοιχεία 

(15%)  

►συμπαγείς αλλοιώσεις (1%)

► απλές άνηχες κύστεις (λιγότερο συχνές)

Ενδομητρίωμα μιμούμενο κυσταδένωμα



Ιστορικό συγγενούς απλασίας του κόλπου με 

φυσιολογική μήτρα και ωοθήκες. ΜΤ, οβελιαία 

Τ2 εικόνα. Λίαν ευμέγεθες ενδομητρίωμα εντός 

του ορθού κοιλιακού μυός (βέλος). 

Συνυπάρχουν ωοθηκικά ενδομητριώματα

(αστερίσκος).

► Η εξωπεριτοναϊκή ενδομητρίωση αφορά 

όλες τις εμφυτεύσεις που εντοπίζονται 

εκτός της περιτοναϊκής κοιλότητας. Έχουν 

περιγραφεί εντοπίσεις στη θωρακική 

κοιλότητα, στο κοιλιακό, στο πυελικό 

τοίχωμα και στον ευθυϊσχιακό βόθρο.

► Το κοιλιακό τοίχωμα είναι η πιο συχνή 

θέση εξωπεριτοναϊκής ενδομητρίωσης. Η 

πλειοψηφία των εμφυτεύσεων εντοπίζεται 

κοντά σε ουλές προηγούμενων καισαρικών 

τομών ή λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, 

καθώς και σπανιότερα (αυτόματα) εντός 

του ορθού κοιλιακού μυός. 

Ενδομητριώματα ορθού κοιλιακού μυός και 

ευθυϊσχιακού βόθρου
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ΜΤ, εγκάρσια Τ2 

εικόνα με χαμηλής 

έντασης 

ενδομητριωσική εστία 

εντός του ευθυϊσχιακού

βόθρου που 

παρεκτοπίζει προς τα 

πρόσω τον ανελκτήρα

μυ του πρωκτού 

(αστερίσκος).



ΜΤ, στεφανιαία Τ1 εικόνα με καταστολή λίπους. 

Υποδιαφραγματική εντόπιση ενδομητρίωσης με 

ενδοπαρεγχυματική επέκταση της αλλοίωσης στο ήπαρ.

Στον επανέλεγχο η αλλοίωση παρουσίασε μεγάλου βαθμού 

ελάττωση του μεγέθους της, μετά την αγωγή με Gn-RH 

ανάλογα.

► Άλλες σπανιότερες  εξωπεριτοναϊκές 

εντοπίσεις της ενδομητρίωσης έχουν 

περιγραφεί στο ισχιακό νεύρο, στο 

στρογγύλο σύνδεσμο, σε λεμφαδένες, 

στο αιδοίο ή στο κανάλι του Nuck.

► Ακόμα σπανιότερες εμφυτεύσεις 

αφορούν στην επιφάνεια του ήπατος ή 

το μαζικό αδένα. Στην πλειοψηφία των 

ασθενών υπάρχει ιστορικό 

ενδομητρίωσης, με  συμπτωματολογία η 

οποία εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της 

εμμήνου ρήσεως και είναι ανάλογη της 

εντοπίσεως.

Ενδομητριωσική πλάκα υποδιαφραγματικής εντόπισης 

με ενδοπαρεγχυματική επέκταση στο ήπαρ



ΜΤ, οβελιαία Τ2 εικόνα. Κυστικό 

μόρφωμα (βέλη) με θηλωματώδεις 

προσεκβολές (αστερίσκος). Η ιστολογική 

εξέταση έδειξε ανάπτυξη 

διαυγοκυτταρικού καρκινώματος με 

σαρκωματώδη στοιχεία  επί εδάφους 

ενδομητριώματος.

► Η ανάπτυξη καρκινώματος σε έδαφος 

ενδομητρίωσης δεν είναι ιδιαίτερα συχνή 

(2,5%). Οι συχνότεροι ιστολογικοί τύποι 

καρκινωμάτων που αναπτύσσονται σε 

έδαφος ενδομητριώματος είναι ο 

διαυγοκυτταρικός και ο ενδομητριοειδής 

τύπος. 

► Τα νεοπλάσματα που αναπτύσσονται σε 

έδαφος ενδομητριώματος έχουν 

καλύτερη πρόγνωση και είναι συνήθως 

χαμηλότερης κακοήθειας.

► Ο πιο ευαίσθητος βιοχημικός δείκτης για 

την ανίχνευση του ωοθηκικού καρκίνου 

είναι η ανθρώπινη επιδιδυμική εκκριτική 

πρωτεϊνη Ε4 (ΗΕ4) και όχι όπως θα 

ήταν αναμενόμενο το CA -125, το οποίο 

δεν είναι ειδικό και ανευρίσκεται 

αυξημένο και σε απλές  περιπτώσεις 

ενδομητρίωσης. Τα απεικονιστικά 

χαρακτηριστικά στη ΜΤ συνίστανται 

στην παρουσία  τοιχωματικού όζου ή 

θηλωματωδών προσεκβολών με 

σκιαγραφική ενίσχυση, εντός μιας 

κυστικής (συνήθως αιμορραγικής) 

αλλοίωσης.

Ανάπτυξη καρκίνου επί εδάφους 

ενδομητριώματος

*



Ενδομητρίωση κόλπου

ΜΤ, Τ2 εικόνα. Χαμηλής έντασης σήματος 
ενδομητριωσική εστία εντός του αριστερού 
τοιχώματος του κόλπου της μήτρας (βέλη).

► Η ΜΤ αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό 
εργαλείο για τον ακριβή καθορισμό της 
έκτασης και της χειρουργικής 
αντιμετώπισης των ενδομητριωσικών 
εστιών στον κόλπο.

► Η διάγνωση ενδομητρίωσης του κόλπου 
στο 80% των περιπτώσεων γίνεται μόνο 
με την φυσική εξέταση.

► Οι ενδομητριωσικές εστίες εμφανίζουν 
χαμηλής έντασης σήμα σε Τ2 
προσανατολισμού ακολουθίες, ενώ 
ποικίλει η ένταση σήματος σε Τ1 
ακολουθίες.



ΜΤ, οβελιαία T2 εικόνα σε ασθενή με γνωστό ιστορικό 

ενδομητρίωσης. Παρατηρείται ιστός χαμηλής έντασης σήματος 

(βέλος), ο οποίος διηθεί το πρόσθιο τοίχωμα του ορθοσιγμοειδούς 

(mushroom cap sign)

► Η προσβολή του γαστρεντερικού 

σωλήνα αφορά  το 12-37% των 

ασθενών, με εν τω βάθει ενδομητρίωση. 

► Το σιγμοειδές αποτελεί τη συχνότερη 

θέση εντόπισης. 

► Το χαρακτηριστικό σημείο στη μαγνητική 

τομογραφία είναι ή εικόνα δίκην 

μανιταριού (mushroom cup). Όταν 

διηθείται ο μυϊκός χιτώνας του εντέρου, 

λόγω της υπερτροφίας και της ίνωσης 

των μυϊκών ινών εμφανίζει χαμηλής 

έντασης σήμα, ενώ υψηλής έντασης 

σήμα εμφανίζει ο βλεννογόνος και ο 

υποβλεννογόνιος χιτώνας που 

παρεκτοπίζονται εντός του αυλού.  

Ενδομητριωσική πλάκα που διηθεί το σιγμοειδές



ΜΤ, οβελιαία Τ2 εικόνα σε ασθενή με γνωστή 

ενδομητρίωση και δυσουρικά ενοχλήματα. Παρουσία 

ιστού στο οπίσθιο τοίχωμα της ουροδόχου κύστεως 

(βέλος) με χαμηλής έντασης σήμα (εύρημα ενδεικτικό  

ινώδους συστάσεως) και  μικρές εστίες υψηλής 

έντασης σήματος  (έκτοπα ενδομητρικά αδένια). Τα  

ευρήματα είναι ενδεικτικά ενδομητριωσικής πλάκας.

► Η ενδομητρίωση του ουροποιητικού 

συστήματος παρατηρείται σε ποσοστό 

έως και 20%, με συχνότερη εντόπιση την 

ουροδόχο κύστη. 

► Συνήθως οι ενδομητριωσικές εστίες  

εντοπίζονται στον ορογόνο χιτώνα αλλά 

σε κάποιες περιπτώσεις διηθούν το 

μυϊκό τοίχωμα και προβάλουν εντός του 

αυλού της ουροδόχου κύστεως. 

► Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

υπάρχει ιστορικό χειρουργικής 

επέμβασης στην πύελο.

► Συνήθως εκδηλώνονται με καταμήνια 

αιματουρία ή δυσουρικά ενοχλήματα. 

Ενδομητριωσική πλάκα με διήθηση ουροδόχου 

κύστεως



Εγκάρσια Τ2 εικόνα. Διατεταμένες σάλπιγγες σε 

ασθενή με γνωστή εν τω βάθει ενδομητρίωση. 

Αναγνωρίζεται υγρο-υγρικό (αιμορραγικό) επίπεδο 

στη δεξιά σάλπιγγα (βέλος).

► Η ενδομητρίωση αποτελεί αίτιο 
διατεταμένων σαλπίγγων σε ποσοστό 
περίπου 30%. 

► Οι υποτροπιάζουσες αιμορραγίες 
δημιουργούν σταδιακά συμφύσεις και 
στενώσεις κατά μήκος των σαλπίγγων.

► Στη πλειοψηφία των ασθενών (60%) το 
μοναδικό εύρημα είναι η παρουσία  
διατεταμένης σάλπιγγας (μονοπλευρα ή 
αμφοτερόπλευρα). Στις υπόλοιπες 
ασθενείς (40%) απεικονίζονται και 
ενδομητριωσικές εστίες. 

► Οι αιματοσάλπιγγες πρέπει να 
θεωρούνται ενδεικτικό σημείο εν τω 
βάθει ενδομητρίωσης.

Αιματοσάλπιγγες


