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ΈΚΤΟΠΗ ΚΎΗΣΗ 

 

 

Τι είναι η Έκτοπη Κύηση; 

Η γονιμοποίηση γίνεται κανονικά στη σάλπιγγα και στη συνέχεια οι συσπάσεις των λείων μυών 
και ο ακτινωτός κτύπος μέσα στις σάλπιγγες βοηθούν το γονιμοποιημένο ωάριο στο ταξίδι του 
στη μήτρα.      (Οι βλεφαρίδες είναι μικροσκοπικές προβολές που μοιάζουν με τρίχες στο τέλος 
των σαλπίγγων που χτυπούν ρυθμικά σε συχνότητα 3,46Hz καθώς ταλαντεύονται!)  Σε μια 
έκτοπη κύηση, το γονιμοποιημένο ωάριο αποτυγχάνει να εμφυτευτεί σε φυσιολογική θέση στη 
μήτρα όπου μπορεί να αναπτυχθεί και να ευδοκιμήσει.      Αντ 'αυτού, η εγκυμοσύνη συνδέεται 
αλλού στο αναπαραγωγικό σύστημα ή το σώμα – συνήθως στη σάλπιγγα.      Αλλά μια έκτοπη 
εγκυμοσύνη μπορεί επίσης να εμφυτευτεί κοντά στις ωοθήκες, σε μια προηγούμενη ουλή 
καισαρικής τομής μέσα στη μήτρα, στο κάτω μέρος του τραχήλου της μήτρας ή στην κοιλιακή 
κοιλότητα κλπ.      Περίπου το 90% όλων των έκτοπων κυήσεων συμβαίνουν στη σάλπιγγα.         

Με ιατρικούς όρους το "έκτοπο" αναφέρεται σε κάτι που συμβαίνει ασυνήθιστα. Έκτοπη κύηση 
εμφανίζεται σπάνια και εμφανίζεται σε περίπου 2 σε κάθε 100 εγκυμοσύνες.   
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Με μια έκτοπη εγκυμοσύνη δεν υπάρχει ελπίδα για μια ζωντανή, υγιή γέννηση.      Μια 
σάλπιγγα δεν μπορεί να επεκταθεί με τον ίδιο τρόπο που μπορεί μια μήτρα, και αν αφεθεί 
χωρίς θεραπεία, μια έκτοπη εγκυμοσύνη θα μεγαλώσει πολύ, προκαλώντας την έκρηξη της 
σάλπιγγας.     Αυτή η ρήξη αντιπροσωπεύει μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για τη μητέρα, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να αιμορραγεί μέχρι θανάτου μέσα 
σε λίγες ώρες.      

  Όταν ένα ωάριο και ένα σπέρμα γονιμοποιούν, μέρος αυτού του αυγού μετατρέπεται στον 
πλακούντα και το άλλο μέρος του αυγού μετατρέπεται σε έμβρυο.  Αλλά όταν ένα 
γονιμοποιημένο ωάριο εμφυτεύεται στη σάλπιγγα, υπάρχει συνήθως ανώμαλη ανάπτυξη, 
αναπτύσσεται μια μάζα κυττάρων και δεν υπάρχει έμβρυο.  Στις σπάνιες περιπτώσεις που 
υπάρχει ένα ανιχνεύσιμο έμβρυο, είναι συχνά ανώμαλο επειδή δεν έχει τη συνήθη ροή αίματος 
και δεν υπάρχει ενδομήτριο (η εσωτερική επένδυση της μήτρας) που παρέχει αίμα και 
θρεπτικά συστατικά στο έμβρυο.  Δυστυχώς, ακόμη και στην απίθανη περίπτωση που 
εντοπιστεί ένα φυσιολογικό έμβρυο, δεν υπάρχει ιατρική τεχνολογία που να μπορεί να 
αφαιρέσει τον πλακούντα μαζί με το έμβρυο και να το μεταφέρει στη μήτρα.  Μόλις 
διαταραχθεί ο πλακούντας, η εγκυμοσύνη τελειώνει.   
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Τα συμπτώματα μιας έκτοπης εγκυμοσύνης 

Μερικά πρώιμα σημάδια έκτοπης εγκυμοσύνης περιλαμβάνουν: 

a. Αρκετές κάτω πυέλους (κοιλιά) ή κοιλιακό άλγος, ειδικά στη μία πλευρά. 
b. Κολπική αιμορραγία ή κηλίδωση. 
c. Χαμηλός πόνος στην πλάτη. 
d. Ήπια ή μέτρια μονόπλευρη κράμπες της λεκάνης. 

Καθώς αναπτύσσεται η έκτοπη κύηση, μπορεί να αναπτυχθούν πιο σοβαρά συμπτώματα.  Εάν 
οποιοδήποτε από αυτά τα σημεία ή συμπτώματα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, αναζητήστε αμέσως επείγουσα ιατρική βοήθεια: 

a. Πόνος στον ώμο (που προκαλείται από διαρροές αίματος από τη σάλπιγγα), 
b. Ξαφνικός και έντονος πόνος στην κοιλιά ή τη λεκάνη,  
c. Αίσθημα μεγάλης αδυναμίας, ζάλης, ζαλάδας ή λιποθυμίας. 

Η έγκαιρη ανίχνευση μιας έκτοπης εγκυμοσύνης προσφέρει περισσότερες θεραπευτικές 
επιλογές και ως εκ τούτου είναι σημαντικό να αναφέρετε αμέσως οποιαδήποτε ανώμαλη 
αιμορραγία ή πυελικό πόνο σε έναν μαιευτήρα.  Ένας γιατρός θα κάνει υπερηχογράφημα, 
εξέταση αίματος και πυελική εξέταση για να διαπιστώσει εάν υπάρχει έκτοπη κύηση. Η 
αξιολόγηση περιλαμβάνει: 

a. Μια εξέταση αίματος για ένα επίπεδο βήτα-hCG (ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη 
είναι μια ορμόνη που παράγεται από τον πλακούντα) για την ανίχνευση μιας 
εγκυμοσύνης. Με μια έκτοπη εγκυμοσύνη αυτοί οι αριθμοί αυξάνονται διαφορετικά από 
εκείνους μιας υγιούς, φυσιολογικής εγκυμοσύνης. 

b. Γίνεται υπερηχογράφημα για να διαπιστωθεί αν η εγκυμοσύνη εμφυτεύεται στη μήτρα.  
Εάν δεν ανιχνευθεί εγκυμοσύνη στη μήτρα, αλλά τα επίπεδα hCG και προγεστερόνης 
αυξάνονται, αυτό αποτελεί ένδειξη έκτοπης κύησης.  Ένα υπερηχογράφημα πρώιμης 
εγκυμοσύνης είναι ένας καλός τρόπος για τον εντοπισμό μιας έκτοπης εγκυμοσύνης. 

c. Πυελική εξέταση. 

 

Θεραπεία έκτοπης κύησης 

Μια έκτοπη κύηση μπορεί να αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή ή χειρουργική 
επέμβαση, ανάλογα με το πόσο έχει προχωρήσει η εγκυμοσύνη. 

a. Φάρμακο 
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Η μεθοτρεξάτη, χορηγούμενη με ένεση, είναι το φάρμακο που χρησιμοποιείται για τον 
τερματισμό μιας έκτοπης εγκυμοσύνης, εάν πιαστεί νωρίς.  Ανάλογα με τα επίπεδα hCG, 
μπορεί να χρειαστούν μία ή δύο δόσεις.  Όταν είναι αποτελεσματικό, αυτό το φάρμακο 
θα προκαλέσει συμπτώματα παρόμοια με αυτά μιας αποβολής, όπως κράμπες, 
αιμορραγία και το πέρασμα των ιστών.   

Η γυναίκα θα πρέπει να παρακολουθείται στενά μετά τη λήψη ένεσης μεθοτρεξάτης.  Ο 
πρώτος έλεγχος είναι συνήθως 4 ημέρες μετά την πρώτη θεραπεία και στη συνέχεια 
ξανά, 7 ημέρες αργότερα, για να μετρήσουμε ότι οι ορμόνες της εγκυμοσύνης 
κατεβαίνουν σωστά.  Στη συνέχεια, απαιτούνται εβδομαδιαίες εξετάσεις έως ότου δεν 
βρεθεί hCG στο αίμα. 

Η μεθοτρεξάτη είναι ένα φάρμακο χημειοθεραπείας που εμποδίζει την ανάπτυξη των 
κυττάρων και τα υπόλοιπα κύτταρα απορροφώνται φυσικά από το σώμα για μια περίοδο 
4-6 εβδομάδων.  Η επιτυχής θεραπεία με μεθοτρεξάτη αποφεύγει τη χειρουργική 
επέμβαση και η σάλπιγγα δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί. 

Υπάρχουν μερικά τρόφιμα που ο γιατρός σας μπορεί να σας συμβουλεύσει να 
αποφύγετε ενώ υποβάλλεστε σε θεραπεία με μεθοτρεξάτη: 

• Αλκοόλ 

• Τρόφιμα που περιέχουν φολικό οξύ όπως εμπλουτισμένα δημητριακά, 
εμπλουτισμένο ψωμί, φιστίκια, σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, χυμό 
πορτοκαλιού και φασόλια. 

• Ιβουπροφαίνη 

• Τρόφιμα που παράγουν αέριο επειδή αυτό θα μπορούσε να καλύψει τον πόνο 
μιας πιθανής ρήξης του σωλήνα. 

Όπως συμβαίνει με όλα τα φάρμακα υπάρχουν παρενέργειες.  Οι συχνότερες 
ανεπιθύμητες ενέργειες της λήψης μεθοτρεξάτης περιλαμβάνουν κράμπες, ζάλη, 
διάρροια, ευαισθησία στο φως, πόνο στο σημείο της ένεσης, ερυθρότητα ή οίδημα, 
τριχόπτωση, πληγές στο στόμα, ναυτία και γαστρεντερικές διαταραχές. 

Συνιστάται να μην επιχειρείται εγκυμοσύνη για αρκετούς μήνες μετά τη λήψη 
μεθοτρεξάτης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν επιχειρήσετε άλλη εγκυμοσύνη. 

b. Χειρουργική 

Η λαπαροσκοπική χειρουργική χρησιμοποιείται για την αφαίρεση μιας έκτοπης κύησης 
από τη σάλπιγγα ή άλλη ανώμαλη θέση όπου έχει εμφυτευτεί.  Ο ασθενής θα είναι υπό 
γενική αναισθησία.  Εάν η έκτοπη κύηση έχει εμφυτευτεί στη σάλπιγγα, αυτός ο σωλήνας 
πιθανότατα θα πρέπει να αφαιρεθεί.  Μια κατεστραμμένη σάλπιγγα μπορεί να οδηγήσει 
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σε μια δεύτερη έκτοπη κύηση και ως εκ τούτου ένας κατεστραμμένος σωλήνας 
αφαιρείται πάντα.  Εάν η έκτοπη κύηση βρίσκεται στην κοιλιά, τότε μπορεί να χρειαστεί 
ανοικτή χειρουργική επέμβαση μέσω μεγαλύτερης κοπής.   

Μετά τη χειρουργική επέμβαση μπορείτε να περιμένετε κάποια αιμορραγία για έως και 
έξι εβδομάδες.  Επιπλέον, εδώ είναι μερικές προτάσεις αυτο-φροντίδας: 

• Μην ζείτε τίποτα βαρύτερο από 10 κιλά. 

• Πίνετε άφθονα υγρά 

• Αποφύγετε τη σεξουαλική δραστηριότητα, τη χρήση ταμπόν και το πλύσιμο. 

• Ξεκουραστείτε όσο το δυνατόν περισσότερο, ειδικά για την πρώτη εβδομάδα. 

Εάν μια έκτοπη εγκυμοσύνη έχει υποστεί ρήξη, τότε απαιτείται  πάντα  χειρουργική 

επέμβαση. 

Παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα έκτοπης εγκυμοσύνης: 

a. Προηγούμενη έκτοπη κύηση.   
b. Ορισμένες σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις. 
c. Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου -  Λοίμωξη της μήτρας, των σαλπίγγων και των κοντινών 

πυελικών δομών. 
d. Κάπνισμα (η συχνότητα κτυπήματος των βλεφαρίδων αναφέρεται ότι επηρεάζεται 

αρνητικά από το κάπνισμα). 
e. Θεραπείες γονιμότητας (ο παράγοντας κινδύνου αλλάζει από 1 ή 2% των κυήσεων σε 2 

έως 5% εάν εμπλέκεται θεραπεία γονιμότητας). 
f. Προηγούμενη χειρουργική επέμβαση σαλπίγγων. 
g. Προηγούμενη πυελική ή κοιλιακή χειρουργική επέμβαση. 
h. Ενδομητρίωση -  Μια κατάσταση στην οποία ο ιστός που ευθυγραμμίζει τη μήτρα 

βρίσκεται έξω από τη μήτρα, συνήθως στις ωοθήκες, τις σάλπιγγες και άλλες πυελικές 
δομές. 

i. Ηλικία άνω των 35 ετών. 

Πώς θα νιώσω μετά τη θεραπεία; 

Πολλές γυναίκες έχουν τα ίδια συναισθήματα με εκείνες που βίωσαν άλλα είδη απώλειας 
εγκυμοσύνης.  Τα συναισθήματα απώλειας, απογοήτευσης, σοκ, φόβου και θλίψης είναι όλα 
φυσιολογικά συναισθήματα, αλλά ευτυχώς τείνουν να μειώνονται με την πάροδο του χρόνου.   
Οποιαδήποτε απώλεια εγκυμοσύνης είναι καταστροφική.  Περνώντας από μια έκτοπη 
εγκυμοσύνη μπορεί να είναι συναισθηματικά και σωματικά προκλητική.   
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Για αρκετές εβδομάδες μπορεί να αισθάνεστε κουρασμένοι ενώ αναρρώνετε.  Μπορεί να 
αισθανθείτε κοιλιακή δυσφορία ή πόνο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.  Μπορεί να 
χρειαστούν 4-6 εβδομάδες για να πέσουν τα επίπεδα hCG στο σώμα σας για να μην 
εντοπιστούν. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορεί να συνεχίσετε να αισθάνεστε ότι 
είστε έγκυος.  Δυστυχώς, μπορεί να χρειαστούν μερικοί κύκλοι για να επιστρέψει η περίοδός 
σας στο φυσιολογικό. 

Μια εγκυμοσύνη μετά από έκτοπη κύηση 

Ευτυχώς, οι περισσότερες γυναίκες που έχουν έκτοπη εγκυμοσύνη συνεχίζουν να έχουν υγιείς 
εγκυμοσύνες στο μέλλον.  Εάν αφαιρεθεί ένας σάλπιγγας λόγω της έκτοπης εγκυμοσύνης, 
μπορεί να είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί εγκυμοσύνη, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ 
πιθανό.  Ωστόσο, μια γυναίκα που είχε έκτοπη κύηση είναι πιο πιθανό να έχει μια δεύτερη και 
ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει προσεκτική παρακολούθηση μόλις επιτευχθεί εγκυμοσύνη. 

 

Αν ψάχνετε για ένα δημοσιευμένο επιστημονικό άρθρο σχετικά με αυτό το θέμα εδώ είναι ένα 
που βρήκαμε ενημερωτικό: Έκτοπη εγκυμοσύνη από τον Tyler Mummert, David M. Gnugnoli, 
Ενημερώθηκε στις 8 Αυγούστου 2022. 
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