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ΒΛΕΝΝΟΚΟΛΠΟ ΣΕ ΝΕΟΓΝΟ

Δ. Κυριακίδης, Δ. Βουτσελά, Ι. Θανασάς, Ν. Κόνιαρη, Ε. Χασιώτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ατρησία παρθενικού υμένα αποτελεί μια ασυνήθη παραλλαγή της φυσιολογικής ανατομίας του υμένα. Η παρου-

σίαση του περιστατικού αφορά νεογνό πρωτοτόκου εγκύου που γεννήθηκε με καισαρική τομή στην 40η εβδομάδα 
κύησης, λόγω μη εξέλιξης και αποτυχίας ενίσχυσης τοκετού. Η κατά συστήματα κλινική εξέταση του νεογέννητου 
ανέδειξε τη χαρακτηριστική εικόνα ατρησίας παρθενικού υμένα με συνοδό βλεννόκολπο. Άλλα παθολογικά ευρήματα 
δεν ήταν παρόντα και η γενική εικόνα του νεογνού ήταν φυσιολογική. Σχετικά με το ιστορικό της εγκύου, λεπτομερής 
λήψη ιστορικού δεν απέδωσε επιβαρυντικά στοιχεία όπως παθολογία κύησης, παθήσεις άλλων συστημάτων, λήψη 
φαρμάκων, έκθεση σε ακτινοβολία ή λοιμογόνους παράγοντες. Η γενική κατάσταση του νεογνού ήταν άριστη κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας. Την 6η μετεγχειρητική ημέρα η λεχώνα μετά του νεογνού εξήλθε από την κλινική μας αφού 
της εξηγήθηκε με επαρκή λεπτομέρεια η σημασία της κατάστασης, εδόθησαν οδηγίες και παραπέμφθηκε καταλλήλως 
για την αρμόζουσα αντιμετώπιση. Στην παρούσα εργασία, μετά την περιγραφή του περιστατικού επιχειρείται μια 
συνοπτική βιβλιογραφική ανασκόπηση της εμβρυολογίας, ταξινόμησης, κλινικής εικόνας, διαφοροδιάγνωσης και 
αντιμετώπισης της ατρησίας του παρθενικού υμένα, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα.

Λέξεις ευρετηρίου: Ατρησία παρθενικού υμένα, βλεννόκολπος, νεογνό.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ατρησία του παρθενικού υμένα είναι μια από τις ανατομικές παραλλαγές της κατασκευής του υμένα (ηθμοειδής, 

δακτυλιοειδής, δίθυρος κ.λπ.). Η εμβρυολογική καταγωγή του υμένα διαφέρει από αυτή των έσω γεννητικών οργάνων 
και, παρόλο που δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία, φαίνεται πως δεν προέρχεται από τους παραμεσονεφρικούς πόρους 
του Müller. Ωστόσο λόγω συνάφειας και παρόμοιας κλινικής εικόνας πολλές φορές η ατρησία παρθενικού υμένα 
εξετάζεται μαζί με τις ανωμαλίες των πόρων του Müller. Παραδοσιακά, η ατρησία θεωρείται ως η συχνότερη μορφή 
αποφρακτικής πάθησης του γεννητικού συστήματος του θήλεος και βιβλιογραφικά η συχνότητά της στα νεογέννητα 
κυμαίνεται στο 0,1% ή και λιγότερο1. Παρά το γεγονός ότι η διάγνωση είναι κλινικά ευχερής, σε σημαντικό αριθμό 
περιστατικών διαλανθάνει μέχρι και την εφηβική ηλικία, οπότε και διαπιστώνεται λόγω της δευτεροπαθούς αμηνόρροιας 
και των συνοδών προβλημάτων2. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα κλινικά στοιχεία μιας περίπτωσης μετά 
τον τοκετό διάγνωσης ατρησίας παρθενικού υμένα σε νεογνό, και στη συνέχεια συζητείται συνοπτικά η εμβρυολογία, 
η ταξινόμηση, η κλινική εικόνα, διαφοροδιάγνωση και αντιμετώπιση  της ατρησίας του παρθενικού υμένα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Η περιγραφόμενη περίπτωση αφορά νεογνό εγκύου που προσήλθε στην κλινική μας με ρήξη εμβρυϊκών υμένων 

στην 40η εβδομάδα κύησης. Η 17χρονη πρωτοτόκος επίτοκος γέννησε τελικά 14 ώρες μετά την προσέλευσή της, με 
καισαρική τομή λόγω μη εξέλιξης και αποτυχίας ενίσχυσης τοκετού, ένα θήλυ ζων έμβρυο βάρους σώματος 3.410gr. 
Από την κατά συστήματα κλινική εξέταση του νεογέννητου προέκυψε ως τυχαίο εύρημα η παρουσία ατρησίας παρ-
θενικού υμένα. Η υπόλοιπη κλινική εξέταση του νεογνού δεν παρείχε άλλα αξιόλογα ευρήματα. Η ούρηση και οι 
κενώσεις του νεογνού ήταν φυσιολογικά. Η λεχώνα δεν ανέφερε ιδιαίτερα στοιχεία από το οικογενειακό ή ατομικό 
ιστορικό. Επίσης δεν είχε λάβει φαρμακευτικά σκευάσματα (ορμονικά ή άλλα, πλην συμπληρωμάτων σιδήρου) και δεν 
είχε υποβληθεί σε ακτινοβολία στη διάρκεια της κύησης. Το ιστορικό της εγκυμοσύνης της ήταν ελεύθερο λοιμώξεων 
και γενικά επρόκειτο για μια ανεπίπλεκτη κύηση. Στα πλαίσια προγεννητικού ελέγχου δεν είχε πραγματοποιηθεί 
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υπερηχογράφημα β΄ επιπέδου. Η κλινική εμφάνιση των γεννητικών οργάνων του νεογνού ήταν η τυπικά αναφερόμενη 
στη βιβλιογραφία, της λεπτής άτρητης μεμβράνης σε αντιδιαστολή με το παχύτερο τοίχωμα ενός κολπικού διαφράγ-
ματος, και της διάτασης από τις βλεννώδεις κολπικές εκκρίσεις. Η Εικόνα 1 εμφαίνει την χαρακτηριστική κλινική 
εικόνα της ατρησίας παρθενικού υμένα, ο οποίος είναι υπό τάση, με συνοδό διάταση του περινέου από το βλεννώδες, 
λευκωπού χρώματος περιεχόμενο του κόλπου. Αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος του νεογνού τη δεύτερη ημέρα 
ζωής δεν ανέδειξε κάτι το παθολογικό, και η εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας ήταν φυσιολογική (Τιμές ουρίας: 
13mg/dl, κρεατινίνης: 0,76mg/dl). Ο υπερηγογραφικός έλεγχος άνω και κάτω κοιλίας ήταν επίσης φυσιολογικός. Η 
μητέρα και οι άμεσοι συγγενείς ενημερώθηκαν για την σημασία της κατάστασης και με την έξοδο του νεογνού από 
την κλινική παραπέμφθησαν για την κατάλληλη χειρουργική αντιμετώπιση.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Εμβρυολογία
Ο φυσιολογικός σχηματισμός του κόλπου απαιτεί τη σύντηξη των πόρων του Müller και τη συνένωσή τους με τον 

ουρογεννητικό κόλπο. Το ουραίο άκρο του αρχέγονου μητροκολπικού οργάνου εισέρχεται στο οπίσθιο τοίχωμα του 
ουρογεννητικού κόλπου, σχηματίζει το φύμα του Müller το οποίο επάγει το σχηματισμό των κολποκολεϊκών βολβών. 
Η Εικόνα 1 παρουσιάζει σχηματικά την ανάπτυξη των κολποκολεϊκών βολβών. Εν συνεχεία οι κολποκολεϊκοί βολβοί 
συνενώνονται και δημιουργούν την ή κολεϊκή πλάκα. Η κολεϊκή πλάκα αποκτά αυλό και μετατρέπεται σε κολπικό 
σωλήνα, και στο κατώτερο τμήμα του δημιουργείται ο παρθενικός υμένας, από την ταυτόχρονη ουραία επέκταση 
του κολπικού αυλού και την ενθυλάκωση του οπίσθιου τοιχώματος του ουρογεννητικού κόλπου. Στην Εικόνα 2 α-
πεικονίζεται εν εξελίξει η διαδικασία κενοτοπίωσης που οδηγεί στο σχηματισμό του κολπικού αυλού. Ο κολπικός 
αυλός ολοκληρώνεται μέχρι την 20η εβδομάδα. Ο παρθενικός υμένας ρήγνυται συνήθως περί το τέλος της κύησης 
και παραμένει ως μια λεπτή βλεννογόνος μεμβράνη3.

Ταξινόμηση
Η ατρησία του παρθενικού υμένα, εντασσόμενη στα πλαίσια των συγγενών ανωμαλιών του κολπικού τοιχώματος, 

συνεξετάζεται πολλές φορές με τις ανωμαλίες των παραμεσονεφρικών πόρων του Müller, παρά τη διαφορετική εμβρυ-
ολογική καταγωγή του παρθενικού υμένα από τον ουρογεννητικό κόλπο. Η ατρησία του παρθενικού υμένα παρουσιάζει 
παρόμοια κλινική εικόνα με το χαμηλό εγκάρσιο κολπικό διάφραγμα από το οποίο συχνά είναι δύσκολο να διακριθεί 
ή με το οποίο μπορεί και να συνυπάρχει4. Οι συγγενείς ανωμαλίες των πόρων του Müller συνιστούν διαταραχή της 
φυσιολογικής διάπλασης των έσω γεννητικών οργάνων και παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ποικιλία που αντικατοπτρί-
ζεται στον αξιόλογο αριθμό ταξινομήσεων που υπάρχουν στη βιβλιογραφία5,6. Με βάση το είδος της μορφογενετικής 

Τάξη Κλινικό εύρημα Περιγραφή

I Μερική ή πλήρης αγενεσία ή υ-
ποπλασία

Μπορεί να αφορά οποιοδήποτε συνδυασμό των έσω γεννητικών 
οργάνων. Σύνδρομο Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser.

II Μονόκερη μήτρα με ή χωρίς υπο-
λειμματικό κέρας

Όταν υπάρχει υπολειμματικό κέρας διακρίνεται σε επικοινωνούσα 
ή μη ανωμαλία. Η μη επικοινωνούσα διακρίνεται σε περιέχουσα ή 
μη ενδομήτρια κοιλότητα. Σταθερά συνυπάρχει ομόπλευρη νεφρική 
και ουρητηρική αγενεσία.

III Δίδελφυς μήτρα Πλήρης ή μερικός διπλασιασμός κόλπου, τραχήλου και μήτρας.

IV Πλήρης ή μερική δίκερη μήτρα Ενδομήτριο διάφραγμα εκτεινόμενο από τον πυθμένα μέχρι και το 
έσω στόμιο ή υψηλότερα. Μονός τράχηλος και κόλπος.

V Πλήρες ή μερικό διάφραγμα μή-
τρας

Πλήρες ή μερικό διάφραγμα εντός μιας μονόχωρης μήτρας.

VI Τοξοειδής μήτρα Μικρό διάφραγμα (εντύπωμα) στον πυθμένα.

VII Βλάβες σχετιζόμενες με DES Ενδομήτρια κοιλότητα σχήματος Τ με ή χωρίς διατεταμένα κέρατα.

Πίνακας 1. Ταξινόμηση των ανωμαλιών των παραμεσονεφρικών πόρων κατά American Fertility Society.
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φάσης που αποτυγχάνει ταξινομούνται ως: 
αγενεσία ή υποπλασία, αποτυχία συνένωσης 
εγκάρσια ή επιμήκης, και σχετιζόμενη με δι-
αίθυλοστιλβεστρόλη διαπλαστική ανωμαλία. 
Η American Fertility Society ταξινομεί τις 
ανωμαλίες αυτές σε 7 ομάδες, ανάλογα με την 
υπάρχουσα μείζονα συγγενή ανωμαλία της 
μήτρας7. Στον Πίνακα 1 παρέχεται η σχετική 
ταξινόμηση.

Κλινική εικόνα
Η διάγνωση της ατρησίας του παρθενικού 

υμένα είναι δυνατόν αν και σπάνια να γίνει 
προγεννητικά με μαιευτική υπερηχογραφία 
στην οποία μπορεί να απεικονισθεί διόγκωση 
του κόλπου (υδρόκολπος, υδρομητρόκολπος ή 
βλεννόκολπος)8. Μετά τον τοκετό η ατρησία 
διαγιγνώσκεται εύκολα με την απλή επισκόπη-
ση του περινέου και των γεννητικών οργάνων. 
Πιθανόν να συνυπάρχει διόγκωση κοιλιακής 
χώρας, σε συνδυασμό με απόφραξη ουροποι-

ητικού9. Στην εφηβεία τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν κυκλικού χαρακτήρα κοιλιακό και πυελικό άλγος, 
άλγος στην οσφυϊκή χώρα, διόγκωση κοιλίας, επίσχεση ούρων, σημαντική δυσκοιλιότητα, αίσθημα πίεσης στον κόλπο 
και το ορθό10. Η παρεμπόδιση της φυσιολογικής εμμηνορρυσίας μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό αιματόκολπου, 
αιματόμητρας και αιματοσαλπίγγων και ανάστροφη εμμηνορρυσία εντός του περιτοναίου με συνοδό ενδομητρίωση 
και δημιουργία συμφύσεων11.

Εργαστηριακός έλεγχος
Ο απεικονιστικός έλεγχος με υπερηχογραφία και MRI δεν είναι απαραίτητος για τη διάγνωση της ατρησίας 

παρθενικού υμένα. Ωστόσο έχει σημαντικό ρόλο στη διαφορική διάγνωση από άλλες καταστάσεις όπως η αγενεσία 
ή ατρησία κόλπου, στην ανίχνευση ύπαρξης αιματόκολπου ή αιματόμητρας, και στην ανεύρεση συνυπαρχουσών 
ανωμαλιών του γεννητικού ή και του ουροποιητικού συστήματος ή άλλων συστημάτων12,13. Η αμφίχειρη γυναικολο-
γική εξέταση υπό γενική αναισθησία μπορεί επίσης να προσφέρει σημαντική διαγνωστική βοήθεια και ορθότερο 
προγραμματισμό της χειρουργικής αντιμετώπισης. Η διαφορική διάγνωση είναι απαραίτητο βήμα πριν επιχειρηθεί 
χειρουργική αντιμετώπιση, ώστε να αποφευχθεί η εσφαλμένη επέμβαση σε βαρύτερη μορφή συγγενούς ανωμαλίας 
όπως το κολπικό διάφραγμα ή η αγενεσία ή ατρησία τμήματος του κόλπου. Λαπαροσκοπική παρέμβαση αναφέρεται 
από ορισμένους ερευνητές προκειμένου να διαγνωσθεί και να αντιμετωπισθεί η παλίνδρομη εμμηνορρυσία και η 
προκαλούμενη ενδομητρίωση. Ο βιοχημικός έλεγχος μπορεί να αποβεί χρήσιμος για τη διερεύνηση της νεφρικής 
λειτουργίας, ιδίως σε περιπτώσεις απόφραξης ουροφόρων οδών. Η παρακέντηση των εκκρίσεων δεν έχει θέση 
στην αντιμετώπιση της κατάστασης και εγκυμονεί σημαντικό κίνδυνο μικροβιακής επιμόλυνσης ενός μέχρι πρότινος 
στείρου κολπικού περιβάλλοντος.

Διαφορική διάγνωση
Παρά το γεγονός ότι η διάγνωση της ατρησίας του παρθενικού υμένα είναι γενικά ευχερής, η διαφοροδιάγνωση 

από αρκετές άλλες καταστάσεις και παθήσεις είναι απόλυτη προϋπόθεση, για την επιλογή κατάλληλης θεραπευτι-
κής προσέγγισης14. Μια σχετικά συχνή κατάσταση που όμως εύκολα διακρίνεται αλλά και αντιμετωπίζεται είναι η 
συγκόλληση των χειλέων του αιδοίου, επίκτητη κατάσταση που μιμείται την αγενεσία κόλπου αλλά μπορεί να συγχέ-
εται και με γεννητικό ακρωτηριασμό ή με οπίσθια σύντηξη των χειλέων επί συγγενούς επινεφριδιακής υπερπλασίας 
(με συνυπάρχουσα υπερπλασία της κλειτορίδας). Η ατελής απόφραξη του παρθενικού υμένα μπορεί να προκύπτει 
σε ηθμοειδή διαμόρφωση αυτού ή επί δίθυρου υμένα, οπότε η προσεκτική επισκόπηση του υμένα αποκαλύπτει την 
πραγματική διάγνωση. Κολπικά διαφράγματα εγκάρσια ή επιμήκη που αποφράσσουν τον κόλπο πρέπει επίσης να 
διαφοροδιαγνωσθούν από την ατρησία παρθενικού υμένα, και απαραιτήτως να αποκλεισθούν πριν επιχειρηθεί χει-
ρουργική παρέμβαση για την αποφυγή δημιουργίας ουλής στον κόλπο. Η αγενεσία κόλπου και η έλλειψη ευαισθησίας 
στα ανδρογόνα, αν και σπανιότερες καταστάσεις, απαιτείται ενδεχομένως να αποκλεισθούν15. Εικόνα κυστικής 

Σχήμα 1. Σχηματισμός των κολποκολεϊκών βολβών μεταξύ αρχέγονου 
μητροκολεϊκού οργάνου και ουρογεννητικού κόλπου.

Κοιλομικό
επιθήλιο

Κολποκολεϊκοί
βολβοί

Ενδόδερμα

Μεσόδερμα

Αρχέγονο μητροκολπικό
όργανο

Μεμβρανώδης
ουρήθρα

Πρόδρομος
κόλπου
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μάζας του παρθενικού υμένα μπορεί να δώσουν τα ακόλουθα: εκτοπία ουρητήρα, κύστη υμένα ή κόλπου, περιουρη-
θρική κύστη, δερματική προσεκβολή του υμένα. Η ύπαρξη κοιλιακής διάτασης καθιστά απαραίτητο τον αποκλεισμό 
απόφραξης των ουροφόρων οδών ή ενδοκοιλιακού όγκου άλλης αιτιολογίας. Υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές 
δευτεροπαθούς ατρησίας παρθενικού υμένα ως αποτέλεσμα ουλοποιητικής διεργασίας μετά από σεξουαλική κακο-
ποίηση16. Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης στα πλαίσια της κατά συστήματα εξέτασης του νεογεννήτου γίνεται 
επομένως περισσότερο καταφανής, διότι μπορεί να επιλύσει πολλά σχετικά διαφοροδιαγνωστικά διλήμματα. 

Θεραπεία
Η θεραπεία εκλογής στην περίπτωση της ατρησίας του παρθενικού υμένα είναι η χειρουργική παρέμβαση. Οι συ-

νηθέστερα εφαρμοζόμενοι τύποι χειρουργικής τεχνικής είναι: είτε η κυκλοτερής τομή στη συνήθη θέση του υμενικού 
δακτυλίου, είτε η σταυροειδής τομή κατά τις διαγώνιες διαμέτρους του παρθενικού υμένα (προς αποφυγή τραυμα-
τισμού της ουρήθρας) και αφαίρεση των τριγωνικών κρημνών, ή κάποιος συνδυασμός των δύο17,18. Συμπληρωματικά 
πιθανόν να απαιτηθούν αιμοστατικές ραφές με λεπτό απορροφήσιμο ράμμα. Η υμενοτομή μπορεί να διενεργηθεί με 
διάφορες μεθόδους αν και συνηθέστερα χρησιμοποιείται χειρουργικό νυστέρι ή βελόνη διαθερμίας, ενώ ορισμένοι 
ερευνητές χρησιμοποιούν Laser. Η μαρσιποποίηση μπορεί να αποτρέψει μια πιθανή υποτροπή της απόφραξης. Η 
απλή τομή στον υμένα μπορεί να επιφέρει μεταγενέστερα στένωση και δημιουργία ουλής. Χορήγηση αντιβιοτικών 
συνήθως δεν είναι απαραίτητη διότι το περιεχόμενο του κόλπου είναι στείρο, εκτός και εάν έχει επιχειρηθεί νω-
ρίτερα παρακέντηση του με βελόνη. Όπως προαναφέρθηκε, η εκκενωτική παρακέντηση των εκκρίσεων με βελόνη 
αντενδείκνυται, για το φόβο επιμόλυνσης.

Οι επιπλοκές της θεραπείας είναι σχετικά σπάνιες και μπορεί να συμπεριλαμβάνουν επιμόλυνση ή τραυματισμό, 
κυρίως της ουρήθρας ή της ουροδόχου κύστης και του ορθού, καθώς και υποτροπή της απόφραξης. Η πρόγνωση 
μετά τη θεραπεία θεωρείται γενικά εξαιρετικά καλή19. Η πιθανή συνυπάρχουσα ενδομητρίωση θεωρείται επίσης 
καλύτερης πρόγνωσης από την πρωτοπαθή ενδομητρίωση20.

Ο χρόνος χειρουργικής αντιμετώπισης της ατρησίας παρθενικού υμένα πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με τα 
κλινικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε περίπτωσης. Η ύπαρξη βλεννοκήλης επιβάλλει την άμεση αντιμετώπιση στη 
νεογνική περίοδο. Εάν αντιθέτως η ατρησία είναι ασυμπτωματική είναι προτιμότερο να τηρηθεί στάση αναμονής 
μέχρι την έναρξη της εφηβείας, και πάντως πριν την ανάπτυξη αιματόκολπου ή αιματόμητρας21,22. Η επανεξέταση 
μετά εύλογο χρονικό διάστημα εξασφαλίζει την έγκαιρη πρόληψη πιθανής υποτροπής.

SUMMARY
Imperforate hymen is an unusual variation of the hymen’s normal anatomy. This case presentation regards a newborn 

girl born to a primigravida with cesarean at the 40th gestational week due to dysfunctional labor and labor augmentation 
failure. Systematic clinical examination of the newborn provided the typical picture of imperforate hymen with 

Σχήμα 2. Σταδιακός σχηματισμός του κολ-
πικού αυλού με κενοτοπίωση της κολεϊκής 
πλάκας.

Εικόνα 1. Περιγεννητική διάγνωση ατρησίας κόλπου με συνοδό βλεν-
νόκολπο (Δικό μας περιστατικό).
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accompanying mucocolpos. Other pathologic findings were not evident and the newborn’s general physical state was 
normal. Regarding the mother’s history, a detailed examination did not yield any evidence such as gestational or other 
pathology, medications or exposure to radiation or infectious agents. The newborn’s general state was excellent during 
its stay at our hospital. At postsurgical day 6 both the mother and the neonate were released after a detailed explanation 
of the importance of imperforate hymen and appropriate counseling regarding pertinent surgical intervention. In the 
present paper, after the case description, we attempt a concise bibliographic review of the embryology, classification, 
clinical picture, differential diagnosis and treatment of imperforate hymen, based on current data.

keywords: Hymen imperforate, mucocolpos, neonate.
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