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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

       Η παρούσα εργασία στόχο έχει να μελετήσει και να παρουσιάσει τα ενδομήτρια 

σπειράματα (Intra-Uterine Devices-IUD), συσκευές που τοποθετούνται στην 

ενδομητρική κοιλότητα και παρέχουν ασφαλή, μακροχρόνια και πλήρως 

αναστρέψιμη αντισύλληψη. Η ευρεία χρήση των σπειραμάτων στις γυναίκες είναι 

απαραίτητη. Προϋποθέτει τη κατανόηση των ενδείξεων, των αντενδείξεων, τους 

κινδύνους και τα οφέλη της χρήσης τους. 

         Αρχικά, γίνεται αναφορά στο γεννητικό σύστημα της γυναίκας τον 

εμμηνορρυσιακό κύκλο, και στη συνέχεια στις δύο κατηγορίες  σπειραμάτων: χαλκού 

και λεβονοργεστρέλης, στη σύστασή τους και στους μηχανισμούς δράσης τους. 

Επιπλέον, περιγράφεται η διαδικασία τοποθέτησης των σπειραμάτων από το 

γυναικολόγο και οι διενέργειες που πραγματοποιούνται πριν και μετά τη τοποθέτησή 

τους. Πριν τη τοποθέτηση, είναι απαραίτητη η διενέργεια εξετάσεων, προκειμένου να 

βεβαιωθεί ότι η γυναίκα που επιθυμεί τη τοποθέτηση σπειράματος είναι σε θέση  να 

εφαρμόσει τη μέθοδο αυτή. Μετά τη τοποθέτηση του σπειράματος υπάρχει σπάνια 

πιθανότητα επιπλοκών οι οποίες θα πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στις 

γυναίκες και να ενημερώνονται σχετικά με την αντιμετώπισή τους. Τέλος, γίνεται 

αναφορά στην αφαίρεση σπειράματος από το ενδομήτριο. 
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Μακρή Στυλιανή για τη πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγησή της, για την επίλυση 
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τρόπους, φροντίζοντας για τη καλύτερη δυνατή μόρφωσή μου. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

       Η  ιστορία της μεθόδου αντισύλληψης ξεκινά πολύ νωρίς από το 1550 π.Χ. και 

είναι καταγεγραμμένη στον αιγυπτιακό πάπυρο Embers και το πάπυρο Καχούν από 

το 1850 π.Χ. Περιέχονται περιγραφές ελέγχου γεννήσεων, η χρήση  μελιού, φύλλων  

ακακίας και λιναρίου που τοποθετούνται στο κόλπο και μπλοκάρουν το σπέρμα. 

        Η εφαρμογή των ενδομήτριων σπειραμάτων αναφέρεται αρχικά κατά τον 11ο  

αιώνα. Πρόγονοι των ενδομήτριων σπειραμάτων, ήταν τα χαλίκια που τοποθετούνταν 

από τους Άραβες στο κόλπο των καμήλων για την αποφυγή ανεπιθύμητων κύησεων 

που πιθανά να προέκυπταν κατά τα ταξίδια τους. Η χρήση πεσσών για την επίτευξη 

της αντισύλληψης αναφέρεται κατά τον 11ο αιώνα από τον Αβικένα, Άραβα 

επιστήμονα. 

Στην Ευρώπη, κατά τον 19ο αιώνα, λαμβάνει χώρα η πρώτη χρήση πεσσών ποικίλης 

σύστασης. Αναφέρεται πως για τη δημιουργία πεσσών χρησιμοποιήθηκαν υλικά 

όπως: γυαλί, ξύλο, φίλντισι, έβενος, χρυσός και άργυρος. Αυτά αρχικά είχαν 

θεραπευτικό σκοπό σε δυσμηνόρροια και μη φυσιολογικές θέσεις της μήτρας.  Κατά 

τη χρήση των πεσσών παρατηρήθηκε πως η δράση τους ήταν αντισυλληπτική και 

συχνά οδηγούσε στην άμβλωση. 

        Η πρώτη ενδομήτρια συσκευή σχεδιάστηκε το 1909 από τον Γερμανό Richard 

Richter. Αποτελούνταν από έντερο μεταξοσκώληκα και σύρμα από νίκελ ή μπρούντζο 

που αντιστοιχούσε στη προεξοχή του σπειράματος από το τραχηλικό στόμιο. Το 

σύρμα αυτό προκαλούσε ενόχληση στους ερωτικούς συντρόφους κατά την ερωτική 

πράξη γι’αυτό και αντικαταστάθηκε από τον Prust. Λόγω της απουσίας των 

αντιβιοτικών υπήρξε σοβαρή ανησυχία, τόσο εκ μέρους των γιατρών όσο και των 

γυναικών που είχαν τη πρόθεση να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη αντισυλληπτική 

μέθοδο λόγω της καταγραφής σοβαρών έως και θανατηφόρων επιπλοκών από τη 

χρήση των σπειραμάτων. 

         Το ενδομήτριο σπείραμα του Richter ανέπτυξε περαιτέρω και προώθησε ο Ernst 

αποτελούταν από ασημένια νήματα σε μορφή δακτυλίου. Η εξέλιξή του διεκόπει 

κατά τη διάρκεια του καθεστώτος των Ναζί, μια περίοδο όπου η αντισύλληψη 

θεωρούταν απειλή. Ο Ernst Grafenberg στη συνέχεια μετακόμισε στις Ηνωμένες 

πολιτείες και εδώ οι συνάδελφοί του ανέλαβαν να ολοκληρώσουν το έργο του μετά το 

θάνατό του, δημιουργώντας σπείραμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Λίγα χρόνια αργότερα, 

το  1934 ο Ιάπωνας γυναικολόγος Ota δημιουργεί δακτυλίους, από χρυσό ή 

επίστρωση χρυσού, δημιουργία που επέφερε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. 

            Κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εκτεταμένη χρήση ενδομήτριων 

σπειραμάτων γινόταν μόνον στην Αίγυπτο, την Ιαπωνία και το Ισραήλ. Στα τέλη της 

δεκαετίας του ’60 εμφανίστηκαν στη φαρμακευτική αγορά τα πρώτα χάπια 

αντισύλληψης με μεγάλη απήχηση στις αναπτυγμένες χώρες. 

Κατά την ίδια χρονική περίοδο ερευνητές στην Αμερική διεξήγαγαν πειράματα για τη 

δημιουργία νέων σπειραμάτων.  Ορόσημο στην ιστορία των ενδομήτριων 

σπειραμάτων αποτελεί η δεκαετία του ’60. Γίνεται αναφορά στις εξαιρετικές 

δημοσιεύσεις του ερευνητή Ishihama, ο οποίος συνέθεσε ένα σπείραμα με τη χρήση 
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του δακτυλίου που δημιούργησε ο Ota, ο Grafenberg και ο Oppenheimer, 

προκαλώντας αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

Η χρήση των ενδομήτριων σπειραμάτων απέκτησε παγκόσμια διάσταση με 

αποτέλεσμα το 1962 να πραγματοποιηθεί το πρώτο συνέδριο με θέμα τα IUD (Intra 

μετέπειτα τα ενδομήτρια σπειράματα καθιερώθηκαν πλέον ως η σύγχρονη 

αντισυλληπτική μέθοδος. Μέχρι και πρόσφατα, στην Αμερική οι γυναίκες 

διατηρούσαν επιφυλακτική στάση στη χρήση των ενδομήτριων σπειραμάτων, λόγω 

της αυξημένης  εμφάνισης πυελικών λοιμώξεων μετά από χρήση του σπειράματος 

του Dalcon Shield. To σπείραμα αυτό τέθηκε σε κυκλοφορία το 1970 και 

αποσύρθηκε 5 χρόνια αργότερα. Μεταγενέστερες έρευνες απέδειξαν πως οι λοιμώξεις 

στη πυελική περιοχή προήλθαν από κατασκευαστικό πρόβλημα–ατέλεια στη 

κατάληξη του σπειράματος. 

Το 1995 ανακοινώθηκε στην Αμερική από το Κέντρο Οικογενειακού 

Προγραμματισμού ότι τα ενδομήτρια σπειράματα χρησιμοποιούνταν από το 1% των 

γυναικών που εφάρμοζαν αντισυλληπτικές μεθόδους. Το γεγονός αυτό προκάλεσε 

έντονο προβληματισμό τόσο από τις επιστημονικές ομάδες, όσο και από τις 

βιομηχανίες  παραγωγής προϊόντων ιατρικής χρήσης. Τα ενδομήτρια σπειράματα 

σήμερα χρησιμοποιούνται από τουλάχιστον 90 εκατομμύρια γυναίκες παγκόσμια, με 

ιδιαίτερα αυξημένη χρήση στη Κίνα, όπου τα IUD  χρησιμοποιούνται σε ποσοστό 

περίπου 40%.  Άλλες χώρες με διαδεδομένη εφαρμογή των IUD είναι η Φιλανδία, η 

Νορβηγία, η Σουηδία και το Βιετνάμ. 

 

                   

       
                                                    Πάπυροι των Embers. 
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Ενδομήτριο σπείραμα με μορφή δακτυλίου (Grafenberg). 

 

 

 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ  ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Τα όργανα αναπαραγωγής της γυναίκας βρίσκονται υπό ατελή ανάπτυξη και 

παραμένουν αδρανή μέχρις ότου σηματοδοτηθεί η έναρξη της ήβης με την έκκριση 

των γοναδοτρόπων ορμονών από την αδενοϋπόφυση. Το γεγονός αυτό ενεργοποιεί 

την επιτέλεση πολλών μεταβολών στο σύνολο του γεννητικού συστήματος. 

Αποτέλεσμα των μεταβολών αυτών είναι η διαφοροποίηση των γυναικείων οργάνων 

αναπαραγωγής, με σκοπό την έλευση της εμμηναρχής, της πρώτης δηλαδή εμμήνου 

ρύσεως. 

Η εμμηνορρυσία εμφανίζει ποικίλη ηλικία έναρξης που κυμαίνεται από τα 9 

μέχρι 15 έτη, μέση ηλικία 12,7 έτη. Η πρώτη εμμηνορρυσία σηματοδοτεί την αρχή 

του εμμηνορρυσιακού κύκλου που επαναλαμβάνεται με σταθερή συνήθως χρονική 

περίοδο 28 ημερών. Κατά τη διάρκεια του κύκλου λαμβάνουν χώρα ψυχολογικές, 

ιστολογικές και ορμονικές μεταβολές που διαρκούν σε όλη την αναπαραγωγική 

ηλικία, με εξαίρεση τη διακοπή του κύκλου στη κύηση. 

Προς το πέρας της αναπαραγωγικής ηλικίας, οι κύκλοι της εμμήνου ρύσεως 

καθίστανται ακαθόριστοι ως προς τη χρονική τους περίοδο,  καθώς έπεται η 

μεταβολή των νευρικών και ορμονικών σημάτων, με αποτέλεσμα την αρχή της 

εμμηνόπαυσης. Τελικά παρατηρείται παύση των εμμηνορρυσιακών κύκλων και την 

εμμηνόπαυση διαδέχεται η περιορισμένου βαθμού υποστροφή των οργάνων 

αναπαραγωγής. 
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ΜΗΤΡΑ 

Η μήτρα είναι αχλαδόσχημο, παχύ, μονήρες όργανο του γυναικείου 

αναπαραγωγικού συστήματος που εντοπίζεται στη μέση πυελική γραμμή και δέχεται 

τα πέρατα των συνδεόμενων σε αυτή ωαγωγών (σαλπίγγων). Αποτελεί όργανο 

μυώδους σύστασης, πάχους 2,5 εκ. , πλάτους 4 εκ. , και μήκους περίπου 7 εκ. . 

Διαιρείται σε 3 μοίρες : 

 Σώμα 

 Αντιστοιχεί σε τμήμα της μήτρας μεγάλου εύρους και σημείο εκβολής των 

ωαγωγών. Αποτελεί τα διευρυσμένα δύο άνω τριτημόρια της μήτρας. Εμφανίζει  

συνήθως πρόσθια όψη, σε σχέση µε το τράχηλο, ενώ ολόκληρη η μήτρα εμφανίζει 

πρόσθια κλίση. 

 Πυθμένα (θόλο) 

 Τμήμα της μήτρας, υποστρόγγυλου σχήματος που εντοπίζεται άνω των 

θέσεων έκφυσης των ωαγωγών άμφω. Ο πυθμένας της μήτρας είναι το 

αποστρογγυλωµένο  άνω τμήμα του σώματος, τοποθετημένο  στο ύψος της γραμμής 

που ενώνει τα μητριαία στόμια των σαλπίγγων.  

 Τράχηλο 

 Τμήμα της μήτρας κυλινδρικού σχήματος με προβολή και εκβολή στο κολεό ή 

κόλπο. Όριο ανάμεσα σε σώμα και τράχηλο είναι ο ισθμός, εγκάρσια μοίρα 

στενότερου μεγέθους. Ο ισθµός  της μήτρας μήκους περίπου 1 εκ., αντιπροσωπεύει 

τη μετάπτωση της μήτρας στο τράχηλο και είναι εμφανέστερος  κατά τη περίοδο της 

κυήσεως. Επειδή ο τράχηλος της μήτρας προβάλλει προς το κόλπο, διακρίνουμε ένα 

υπερκολπικό  και ένα ενδοκολπικό  μέρος του τραχήλου. Το σφαιρικό ενδοκολπικό 

τμήμα επικοινωνεί µε το κόλπο µέσω του έξω στομίου της μήτρας. Το στόµιο αυτό 

διακρίνεται από το πρόσθιο και οπίσθιο χείλος, που σχηματίζονται από το τράχηλο. 

  

 

                             
                         Σχηματική αναπαράσταση έσω γεννητικών οργάνων γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος. 

 

Ωοθήκη 

Σώμα 

μήτρας 

Τράχηλος 

Κόλπος 

Σάλπιγγα 

Ενδομήτριο 

Μυομήτριο 

Κανάλι τραχήλου 

Θόλος 
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                                Λαπαροσκοπική απεικόνιση μήτρας-σαλπίγγων-ωοθηκών άμφω. 

 

 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ  ΜΗΤΡΑΣ 

ΣΩΜΑ  -  ΘΟΛΟΣ  ΜΗΤΡΑΣ 

Το τοίχωμα  του σώματος και του θόλου της μήτρας αποτελείται από τα παρακάτω 3 

στρώματα: 

Α) Ενδομήτριο 

Β) Μυομήτριο 

Γ) Ορογόνο ( Έξω χιτώνα) 

 

 

 

 

Α) ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟ 

Το ενδομήτριο είναι ο βλεννογόνος που επενδύει το εσωτερικό της μήτρας. 

Αποτελείται  από μονόστιβο κυλινδρικό επιθήλιο και  χόριο. 

Επιθήλιο  

Αποτελείται από κροσσωτά και μη κροσσωτά εκκριτικά κύτταρα κυλινδρικού 

σχήματος. 

Χόριο   

Αποτελείται από αδένια σωληνοειδούς σχήματος, που εκτείνονται σε βάθος μέχρι το 

μυομήτριο. Αν και τα αδένια διαθέτουν σωληνοειδή κύτταρα και μοιάζουν με αυτά 

του επιθηλίου της επιπολής στιβάδας, σ’αυτό δεν αναγνωρίζονται κροσσωτά 

κύτταρα.                                                                                                                                   

Ο συνδετικός ιστός του χορίου είναι πυκνός, ακανόνιστης μορφής, αποτελούμενος 

από κολλαγόνο. Είναι κυτταροβριθής με πολυπληθή ομάδα δικτυωτών ινών,  
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λευκοκύτταρα, μακροφάγα και αστεροειδή κύτταρα. Κατά τη διάρκεια και τις φάσεις 

του εμμηνορρυσιακού κύκλου λαμβάνουν χώρα μορφολογικές και λειτουργικές 

μεταβολές που ελέγχονται από ποικίλες ορμόνες. 

 

 

 

 

  
Σχηματική αναπαράσταση ενδομητρίου-τραχήλου. 

 

 

 

 

 

 
                                                               Ιστολογική απεικόνιση ενδομητρίου. 

 

 

 

 

 

 

Μήτρα 

Ενδομήτριο 

Τράχηλος 

Ενδομήτριο 

Μυομήτριο 

Περιμήτριο 

Αγγειώδες 

στρώμα 
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Ιστολογική εικόνα ενδομητρίου (χρώση Α/Ε). 

 

 

 

 

 

ΣΤΙΒΑΔΕΣ  ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ 

Το ενδομήτριο αποτελείται από  τις  παρακάτω  στιβάδες : 

 Λειτουργική 

Επιπολής στιβάδα μεγάλου πάχους που αποπίπτει κατά τη φάση της εμμήνου ρύσεως. 

Η αγγείωσή της είναι αποτέλεσμα πολυάριθμων πολυέλικτων ελικοειδών αρτηριών με 

έκφυση σε αρτηρίες τοξοειδούς σχήματος που εντοπίζονται στην αγγειώδη στιβάδα 

αρτηρίες  χορηγούν ένα εμπλουτισμένο δίκτυο τριχοειδών το οποίο παρέχει άρδευση 

στο συνδετικό ιστό και στα αδένια της λειτουργικής στιβάδας. 

 Ένα ακόμη σύστημα αρτηριών που εκφύονται από τις τοξοειδούς σχήματος 

αρτηρίες (πολυέλικτες ελικοειδείς), αποτελούν οι ευθείες αρτηρίες. Οι αρτηρίες αυτές 

διαφοροποιούνται από τις προαναφερθείσες, λόγω της λειτουργικότητάς τους, γιατί 

είναι  βραχύτερες και αιματώνουν μόνον τη βασική στιβάδα. 

 

 Βασική  

Στενή, εν τω βάθει κείμενη στιβάδα ο συνδετικός ιστός της οποίας αποτελείται από 

στοιχεία και αδένες, πολλαπλασιαζόμενα κατά τον εμμηνορρυσιακό κύκλο για την 

αναγέννηση της λειτουργικής στιβάδας που αποπίπτει κατά την εμμηνορρυσία.  

ΤΡΑΧΗΛΟΣ 

Απλό κυλινδρικό επιθήλιο (αδενικά κύτταρα) 

Ενδομητρικοί αδένες 

Εκκριτικό υλικό 

Ενδομητρικό στρώμα 
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Ο τράχηλος αποτελεί το τελικό άκρο της μήτρας, με εσωτερική προβολή στο 

κολεό (κόλπο). Είναι αυλοειδούς σχήματος, επενδύεται από βλεννοεκριτικό 

μονόστιβο κυλινδρικό επιθήλιο. Η προβάλλουσα στο κολεό επιφάνεια του τραχήλου, 

διαθέτει κάλυψη πολύστιβου πλακώδους μη κερατινοποιημένου επιθηλίου, όμοιο με 

αυτό που επενδύει το κόλπο. 

Το τοίχωμα του τραχήλου της μήτρας αποτελείται κυρίως από συνδετικό ιστό  

πυκνής σύστασης, με πληθώρα ελαστικών ινών και ολιγάριθμα λεία μυϊκά κύτταρα. 

Οι τραχηλικοί αδένες αποτελούν  κύριο συστατικό δόμησης του βλεννογόνου και 

εμφανίζουν διακλάδωση.  

Κατά το μέσον του εμμηνορυσιακού κύκλου (ωοθυλακιορρηξίας), εκκρίνεται από το 

τράχηλο υγρό ορώδους σύστασης, που συμβάλλει στη διευκόλυνση της εισόδου του 

σπερματικού υγρού στο εσωτερικό της μήτρας. Στις λοιπές περιόδους  και  στη κύηση, το 

έκκριμα των αδένων του τραχήλου καθίσταται ιξώδες, σχηματίζοντας κατ’ αυτό το τρόπο 

βύσμα βλέννας ημιστέρεης μορφής στο στόμιο του τραχήλου  της μήτρας, φραγμό στην 

είσοδο σπερματικού υγρού και μικροοργανισμών στο εσωτερικό μήτρας. Οι τραχηλικές 

εκκρίσεις μεταβάλλονται από ορώδεις σε ιξώδεις από την ορμόνη προγεστερόνη. 

Στο πέρας της κύησης και στο στάδιο του τοκετού προκαλείται λύση του 

κολλαγόνου του τραχηλικού στρώματος, αποτέλεσμα της δράσης της ρηλαξίνης, μιας 

ωχρινικής ορμόνης. Η λύση του στρώματος καθιστά τα τραχηλικά τοιχώματα 

μαλακά, διευκολύνοντάς τη διαστολή τους.  

 
 

 

Σχηματική αναπαράσταση τραχήλου  μήτρας. 

 

 

    

Τράχηλος 

Μήτρα 
Ζώνη 

μετασχηματισμού 

Ενδοτράχηλος 

Έξω 

τραχηλικό 

στόμιο 
Εξωτράχηλος 

Τράχηλος 
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Σχηματική αναπαράσταση Μήτρας-Εξωτραχήλου. 

 

 

 

 

ΕΜΜΗΝΟΡΡΥΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

Διαιρείται σε τρεις επιμερούς φάσεις : 

 Aιμορροϊκή  

 Παραγωγική (Ωοθυλακική )  

 Εκκριτική ( Ωχρινική )   

 

 

 

 

 

Μήτρα 

Τράχηλος 

Κόλπος 

Εξωτράχηλος  

Έξω τραχηλικό 

στόμιο 
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                                          Σχηματική αναπαράσταση εμμηνορρυσιακού κύκλου (φάσεις). 
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                                                         Σχηματική αναπαράσταση εμμηνορρυσιακού κύκλου. 

 

 

ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ 

Καθώς έχει προηγηθεί η γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο 

έχει δημιουργηθεί το ζυγωτό, το οποίο κατευθύνεται μέσω του ωαγωγού προς το τη 

μήτρα. Κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του υφίσταται πολλές μιτωτικές διαιρέσεις 

και καθίσταται ένα κυτταρικό άθροισμα σφαιρικής μορφής, το μορίδιο. Μέσω 

περαιτέρω διαιρέσεων και τροποποιήσεων παρατηρείται μετατροπή του μοριδίου σε 

βλαστοκύστη, που αποτελείται από μία κυτταρική σφαίρα κυρτού σχήματος. Η 

βλαστοκύστη διαθέτει έναν αυλό ο οποίος περιέχει υγρό και ολιγάριθμα κύτταρα σε 

έναν από τους πόλους της. Τα κύτταρα της περιφέρειας ονομάζονται τροφοβλάστες , 

ενώ τα παγιδευμένα στο εσωτερικό της βλαστοκύστης κύτταρα ονομάζονται 

εμβρυοβλάστες. Τέσσερες μέρες μετά τη γονιμοποιήση του ωαρίου η βλαστοκύστη 

εισέρχεται στη κοιλότητα του ενδομητρίου, και διεισδύει στο ενδομητρικό τοίχωμα, 

μια διαδικασία γνωστή ως εμφύτευση. 

Τα περιφερειακά κύτταρα, τροφοβλάστες, είναι υπεύθυνα για τη μετατροπή 

των αστεροειδούς σχήματος κυττάρων του στρώματος, σε ελαφροχρωματικά κύτταρα 

 

Εμμηνορρυσιακός κύκλος 

Προεμμηνορροϊκή 

φάση 

Εμμηνορροϊκή φάση Τελευταία εμμηνορρυσία 

Ενδομήτριο 

Ωορρυξία 
Τράχηλος 

Κόλπος Ωοθήκη 

Ωχρό 

σωμάτιο 
Έμμηνος 

ρύση 

Σάλπιγγα 

Ωάριο 

Προγεστερόνη Στρώμα ενδομητρίου Οιστρογόνο 

Ω
ο

θ
υ
λ
α

κ
ιο

ρ
η

ξ
ία

 

Ω
ο

θ
υ
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α

κ
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η
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ία
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του φθαρτού. Τα τελευταία περιέχουν αποθηκευμένο γλυκογόνο που μπορεί να 

αποτελέσει τροφή για το αναπτυσσόμενο έμβρυο. Οι εμβρυοβλάστες είναι κύτταρα 

υπεύθυνα για το σχηματισμό του εμβρύου.  

 

 

 

 

 
Γονιμοποιήση ωαρίου-Εμφύτευση γονιμοποιημένου ωαρίου. 

 

 

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ   ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 

           Τα ενδομήτρια σπειράματα είναι μικρές αντισυλληπτικές συσκευές, συχνά 

σχήματος Τα από χαλκό ή λεβονοργεστρέλη που τοποθετούνται στο εσωτερικό της 

μήτρας. Τα δύο είδη σπειραμάτων που γνωρίζουν ευρεία χρήση είναι τα:  

Σπειράματα χαλκού 

  Σπειράματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης λεβονοργεστρέλης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ωορρηξία 

Ωοθήκη 

Μέρα 0    
Γονιμοποιήση 

Μέρα 1 

Μέρα 

2 
Μέρα 

3-4 

Μέρα 

4 

 Γονιμοποιημένο ωάριο 

ζυγωτό/έμβρυο 

Πρώτη διάσπαση 2ο στάδιο 4ο 

στάδιο 

Ασυμπίεστο 

μορίδιο 

Συμπιεσμένο 

μορίδιο 

Μέρα 5 

Εσωτερική 

κυτταρική 

μάζα 

Αρχή 

βλαστοκύστης 

Μέρα 6-7 

Διαφανής 

ζώνη 

Τελικό στάδιο 

βλαστοκύστης 

(επώαση) 

Μέρα 8-9 

Εμφύτευση 

βλαστοκύστης 
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                                                                 Είδη  ενδομήτριων σπειραμάτων. 

 

 

 

 

                            

  Είδη και θέση ενδομήτριου σπειράματος στη μητριαία κοιλότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

α. β. 

Χαλκός Τ 380Α 

Λεβονογεστρέλης 
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Σπειράματα χαλκού 

            Είναι σπειράματα αδρανούς βιολογικής σύστασης – συνήθως πολυαιθυλενίου, 

περιβαλλόμενα από χάλκινα ελάσματα κατά μήκος του άξονα. Ο άξονας βρίσκεται 

κατακόρυφα και περιβάλλεται επίσης από νήματα αιθυλενίου τα οποία ενώνονται 

δημιουργώντας ένα ενιαίο περιστρεφόμενο νήμα στο κάτω άκρο του σπειράματος. Ο 

πυρήνας του σπειράματος περιέχει άργυρο, που συνδυάζεται με το χαλκό 

προσδίδοντάς του ανοχή στη διάβρωση που επιφέρει ο χρόνος. Προκειμένου τα 

σπειράματα να γίνονται αντιληπτά σε ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις  γίνεται 

εμβάπτιση αυτών σε ακτινοσκιερές ουσίες. Εάν το ενδομήτριο σπείραμα τοποθετηθεί 

σε διάστημα 5 ημερών από τη σεξουαλική συνεύρεση το ενδεχόμενο της 

εγκυμοσύνης αποτρέπεται. Επίσης έχει ερευνηθεί  και το ενδεχόμενο τοποθέτησής 

του από τη 5η μέχρι την 7η, ημέρα χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα για την 

ασφάλεια της ενέργειας αυτής.  

Η αποτροπή ενδεχόμενης εγκυμοσύνης επιτυγχάνεται με πρόληψη της 

διαδικασίας εμφύτευσης του γονιμοποιημένου ωαρίου. Εφόσον έχει τοποθετηθεί 

επιτυχώς το σπείραμα, σαν μέσο επείγουσας αντισύλληψης, η γυναίκα έχει τη 

δυνατότητα να μην προχωρήσει στην αφαίρεσή του, προκειμένου να εγκατασταθεί 

σαν μόνιμο μέσο αντισύλληψης. Η διάρκεια ζωής του ενδομήτριου σπειράματος στο 

εσωτερικό της μήτρας είναι μέχρι 5 έτη. Μετά πρέπει να αφαιρεθεί το σπείραμα 

( εκτός και αν έχει αφαιρεθεί νωρίτερα σε εμφάνιση επιπλοκών ) και να τοποθετηθεί 

νέο.  

 

 

 

 

 

 

                                
                                   Ενδομήτρια σπειράματα χαλκού. 
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Σπειράματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης λεβονοργεστρέλης 

Τα ορμονικά αυτά, σχήματος Τ, σκευάσματα απελευθερώνουν χαμηλού 

επιπέδου  προγεστίνη και θεωρούνται τα καταλληλότερα ενδομήτρια σπειράματα για 

γυναίκες με : 

 Σοβαρή αιμορραγία 

 Δρεπανοκυτταρική αναιμία 

 Αναιμία 

 Θαλασσαιμία 

Το σπείραμα λεβονοργεστρέλης περιέχει 52 mg της ορμόνης και καθημερινά 

απελευθερώνονται 20μg. Το στέλεχος αποτελείται  από θεϊικό βάριο, γεγονός που το 

καθιστά ανιχνεύσιμο σε ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο.Η διάρκεια ζωής του ενδομήτριου 

σπειράματος στο εσωτερικό της μήτρας είναι μέχρι και 10 έτη. Μετά πρέπει να 

αφαιρεθεί το σπείραμα ( εκτός και αν έχει αφαιρεθεί νωρίτερα σε εμφάνιση 

επιπλοκών ) και να τοποθετηθεί καινούριο εκ νέου. 

 

 

 

 

 

 
                   Σπείραμα λεβονοργεστρέλης (Mirena). 

 

 

 

 

 

 

Στέλεχος Πολυαιθυλενίου 

Περιέκτης Λεβονοργεστρέλης 

Νήματα αφαίρεσης 

32mm 
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                                           Σπείραμα   λεβονοργεστρέλης. 

 

 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 

 ΧΑΛΚΟΥ – ΛΕΒΟΝΟΡΓΕΣΤΡΕΛΗΣ 

 

Σπειράματα χαλκού Ορμονικά σπειράματα 

Τυλιγμένα με πηνία χαλκού Περιέχει προγεστερόνη 

Προκαλούν φλεγμονώδη 

αντίδραση με απελευθέρωση 

χαλκού 

 

Προκαλεί λέπτυνση ενδομητρίου Αν γίνει γονιμοποίηση του ωαρίου            

δεν επιτρέπει την εμφύτευσή του 

Αποτρέπει την εγκυμοσύνη μέχρι 

και 5 έτη από την εισαγωγή του 

Αποτρέπει την εγκυμοσύνη μέχρι και 

10 έτη από την εισαγωγή 

Μειώνει την εμμηνορρυσία Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

επείγουσα αντισύλληψη 5 ημερών, 

μετά τη σεξουαλική επαφή χωρίς 

προφύλαξη 

 

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ 

Και τα δύο είδη ενδομήτριων σπειραμάτων δεν επιτρέπουν τη γονιμοποίηση 

του ωαρίου, είτε προκαλώντας κάποια διαταραχή – βλάβη, είτε λόγω 

σπερματοκτόνου δράσης. Ακόμη το σπείραμα προκαλεί αντιδράσεις στο ενδομήτριο 
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όπου το γονιμοποιημένο ωάριο εμφυτεύεται και αναπτύσσεται. Η ωοθυλακιορρηξία 

δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη ενδομήτριου σπειράματος. 

Ο μηχανισμός δράσης των σπειραμάτων δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη. 

Θεωρητικά έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει διαδικασίες του εμηνορρυσιακού 

κύκλου όπως είναι: η ωρίμανση των ωοθυλακίων,  η ωορρηξία, αλλά κι άλλους 

τομείς όπως είναι: η γονιμοποίηση του ωαρίου,  η ανάπτυξη του ζυγώτη και η 

μεταφορά του. Αναλυτικότερα προκαλεί : 

- Αποτυχία στην εγκατάσταση του ζυγώτη στο ενδομήτριο. 

- Διαταραχή στην ικανότητα γονιμοποίησης του σπερματικού υγρού και παρεμβολή 

στο επίπεδο των εκκρίσεων που συμβαίνουν στο ενδομήτριο και στη  παραγωγή 

μακροφάγων κυττάρων τα οποία εξουδετερώνουν το σπερματικό υγρό. Επίσης 

επηράζει τη ποιότητα της βλέννης που παράγεται στους αδένες του 

ενδοτραχήλου. 

Ο μηχανισμός δράσης παρουσιάζει διαφορές ανάλογα με τη σύσταση του 

ενδομήτριου σπειράματος, ενώ ταυτόχρονα το ίδιο το σπείραμα εξαρτάται από τη 

προηγηθείσα σεξουαλική επαφή, την ωορρηξία και τη χρονική στιγμή που θα 

τοποθετηθεί. Η δράση των σπειραμάτων λαμβάνει χώρα πριν, αλλά και μετά τη 

γονιμοποίηση του ωαρίου, αλλά πάντως πριν την εμφύτευση. 

 

Η  δράση των σπειραμάτων χαλκού 

Ο χαλκός προκαλεί αύξηση της ινωδολυτικής δραστηριότητας λόγω αύξησης 

του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου και έχει σπερματοκτόνο δράση. Το υγρό αυτό 

περιέχει προσταγλανδίνες, ένζυμα, ιόντα χαλκού και λευκά αιμοσφαίρια.  Γενικά 

υπάρχουν ποικίλοι μηχανισμοί δράσης που προτάθηκαν και ακολουθούν τη 

τοποθέτηση σπειράματος χαλκού. Οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν: μεταβολή στη 

κινητικότητα του ωαρίου, καταστροφή ή βλάβη του ωαρίου, αναστολή στη 

βιωσιμότητα και τη κινητικότητα των σπερματοζωαρίων. Οι διαδικασίες που 

διεξάγονται λαμβάνουν χρόνο πριν τη γονιμοποίηση του ωαρίου αλλά και μετά. Το 

μόνο σίγουρο είναι πως ενεργούν πριν την εμφύτευση. 

Τα σπειράματα αναγνωρίζονται από τον οργανισμό ως ξένα σώματα με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται αντιδράσεις από τον οργανισμό και να προκαλείται 

άσηπτη φλεγμονώδης αντίδραση, διαδικασία που προκαλεί καταστροφή του 

ανοσοποιητικού συστήματος, διαλύοντας και αποσυνθέτοντας τραυματισμένους 

ιστούς και παράγοντες που προκαλούν βλάβες. Αγγεία, μικρά σε μέγεθος υπόκεινται 

σε διαστολή και γίνονται διαπερατά με αποτέλεσμα την αύξηση της ροής του αίματος 

και συνεπώς την εξίδρωση λευκοκυττάρων και πλάσματος. Στα κύτταρα του αίματος 

συμπεριλαμβάνονται λεμφοκύτταρα, βασεόφιλα, ουδετερόφιλα και μονοκύτταρα. 

Συμμετέχουν κύτταρα που προέρχονται από ιστούς που βρίσκονται γύρωθεν του 

σπειράματος όπως: μακροφάγα, ινοβλάστες, μαστοκύτταρα και ενδοθηλιακά 

κύτταρα. Η λευκοκυτταρική διήθηση καθιστά το περιβάλλον του ενδομητρίου 

αφιλόξενο για το ωάριο, το σπερματοζωάριο και  το ζυγώτη. Επιπροσθέτως ο χαλκός 

που περιέχει το σπείραμα αυξάνει την ινωδολυτική δραστηριότητα, εξ’ αιτίας της 

αύξησης που συμβαίνει στον ενεργοποιητή του πλασμιγόνου (γλυκοπρωτεΐνη) και 

έχει σπερματογόνο δράση. Τα σπειράματα χαλκού προκαλούν διαταραχές ενζυμικής 
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φύσεως στο εσωτερικό της μήτρας, μεταβολές στο γενετικό κώδικα (DNA) των 

κυττάρων του ενδομητρίου.  

 

 
                                      Ενδομήτριο σπείραμα χαλκού. 

 

Η δράση των σπειραμάτων λεβονοργεστρέλης 

           Τα ορμονικά σπειράματα λεβονοργεστρέλης στατιστικά αποδεικνύεται πως 

προκαλούν διαταραχή στη διαδικασία της ωορρηξίας. H λεβονοργεστρέλη  είναι μία ουσία 

προγεσταγόνος η οποία χρησιμοποιείται στο τομέα της ιατρικής γυναικολογίας και διαθέτει 

αντισυλληπτική δράση. Εάν το σπείραμα τοποθετηθεί στο ενδομήτριο κατά την ωορρηξία ή 

μετά το πέρας της, τότε δεν προκαλείται κάποια διαταραχή, αλλά επεμβαίνει στη δεκτικότητα 

και τη γενικότερη κατάσταση του ενδομητρίου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη τροποποίηση της 

τραχηλικής βλέννης σε κολλώδη και παχιά έτσι ώστε με το τρόπο αυτό το σπερματικό υγρό 

να μην δύναται να περάσει στο εσωτερικό της μήτρας. Ακόμη, διατηρεί το εσωτερικό του 

ενδομητρίου και την επένδυσή του και δεν επιτρέπει να λεπτυνθεί, καθιστώντας την δυσχερή 

συνθήκη για την εγκατάσταση του ζυγώτη στο εσωτερικό της ενδομητρικής κοιλότητας 

προκειμένου να αναπτυχθεί. 

 

 

                                   
                                                        Ενδομήτριο σπείραμα λεβονοργεστρέλης. 
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΟΡΜΟΝΙΚΗΣ  ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ 

    Ενδείκνυται σε περιπτώσεις σεξουαλικής συνευρέσεως με ελλειπή ή καμία  

προφύλαξη και σε διάστημα 5 ημερών (εφόσον δεν έχει την επιθυμία να 

κυοφορήσει). Το ενδομήτριο σπείραμα μπορεί να τοποθετηθεί και να φέρει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα μέχρι και 7 ημέρες μετά τη συνουσία χωρίς προφυλάξεις.  

Μία σεξουαλική συνεύρεση θεωρείται ανασφαλής σε: 
 Αποτυχία χρήσης μεθόδου αντισύλληψης 

 Ρήξη  προφυλακτικού 

 Μετατόπιση τραχηλικής κάψας ή διαφράγματος 

  Παραμέληση λήψης δισκίου με αντισυλληπτική δράση τη πρώτη εβδομάδα 

  Παραμέληση λήψης δισκίου με αντισυλληπτική δράση τη 2η ή 3η εβδομάδα 

 Παραμέληση λήψης χαπιού προγεσταγόνου. 

 Αποκόλληση επιθέματος που έχει τοποθετηθεί και έχει αντισυλληπτική  

δράση. 

 Καθυστέρηση εφαρμογής ενέσιμου Depo-Provera για διάστημα μεγαλύτερο των  

2 εβδομάδων. 

 Εκσπερμάτιση στα εξωτερικά γεννητικά όργανα της γυναίκας. 

 Κακοποίηση σεξουαλικής φύσεως σε γυναίκα και εφόσον δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί αξιόπιστη μέθοδος αντισύλληψης. 

             Γενικά τα ενδομήτρια σπειράματα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

διαταραχών του εμηνορρυσιακού κύκλου όπως δυσμηνόρροιας σοβαρού τύπου ή 

μηνορραγία σοβαρής μορφής. Δυσμηνόρροια χαρακτηρίζεται σε εμμηνορρυσία 

παρατεταμένης διάρκειας που μπορεί να διαχωρίζεται σε λειτουργική, οφείλεται σε 

λειτουργική διαταραχή του οργανισμού ή δυσμηνόρροια που οφείλεται σε παθήσεις 

όπως πολύποδες και ινομυώματα. Για να θεραπευτεί χρειάζεται να χορηγηθεί ένας 

συνδυασμός προγεστερόνης και οιστρογόνων για κάποιο διάστημα και στις 

περιπτώσεις αυτές είναι χρήσιμο το ορμονικό ενδομήτριο σπείραμα. 

 

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Συνίσταται σε γυναίκες ανεξάρτητα με την ηλικία, τη τεκνοποίηση, το 

ιστορικό έκτοπης κύησης και τη νόσηση από φλεγμονώδη πυελική νόσο. Το Βασιλικό 

Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων δίνει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την 

επιλογή σπειραμάτων χαλκού για γυναίκες με: 

 Δρεπανοκυτταρική αναιμία 

 Αναιμία 

 Θαλασσαιμία 

 Σοβαρή αιμορραγία 

            Τα ενδομήτρια σπειράματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από γυναίκες που 

δεν βρίσκονται ήδη σε κύηση. Γυναίκες που είναι γενικά υποψήφιες για τη 

τοποθέτηση ενδομήτριου σπειράματος είναι : 
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 Γυναίκες με μειωμένο κίνδυνο Σεξουαλικών Μεταδιδόμενων Νοσημάτων 

 Γυναίκες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μία μέθοδο αντισύλληψης με 

μακρόχρονο και αναστρέψιμο χαρακτήρα, διότι μετά τη χρήση του και αφού 

αφαιρεθεί το σπείραμα ο εμμηνορρυσιακός κύκλος θα επανέλθει και πάλι στη 

φυσιολογική του λειτουργία. 

 Γυναίκες που αντιμετωπίζουν καταστάσεις όπως: 

 Ιστορικό θρομβοεμβολικής νόσου 

 Σακχαρώδη διαβήτη 

 Ηπατικά νοσήματα 

 Καρκίνο μαστού 

 Θηλασμό 

 Δυσμηνόρροια / Μηνορραγία 

            Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι γυναίκες βρίσκονται σε καταστάσεις όπου 

ενδείκνυται συγκεκριμένο για χρήση ενδομήτριο σπείραμα (χαλκού ή ορμονικό). 

Συγκεκριμένα : 

 Σε γυναίκες που πάσχουν από παθολογικής προέλευσης λειτουργικές 

αιμορραγίες ή λαμβάνουν αγωγή με αντιπηκτική δράση  συστήνεται η χρήση 

σπειράματος λεβονοργεστρέλης, γιατί προκαλεί μείωση έως και διακοπή της 

εμμηνορρυσίας. 

 Σε γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού ενδείκνυνται μόνον τα 

σπειράματα χαλκού. 

 Σε θηλασμό ενδείκνυται μόνον σπείραμα χαλκού. 

 Σε ύπαρξη ηπατικών νοσημάτων ενδείκνυται το σπείραμα λεβονοργεστρέλης.  

 

 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

A. Χρόνος τοποθέτησης 

Η τοποθέτηση ενός ενδομήτριου σπειράματος πρέπει να γίνεται καλύτερα τη 

μέρα της ωοθυλακιορρηξίας. Τότε ο αυλός του τραχήλου βρίσκεται στη μέγιστη 

δυνατή διαστολή και οι συσπάσεις της μήτρας ( προέρχονται από τη διαδικασία 

τοποθέτησης του σπειράματος) βρίσκονται σε καταστολή, λόγω των αυξημένων 

επιπέδων προγεστερόνης. Παρόλα αυτά, ο χρόνος αυτός δεν είναι ο ιδανικότερος για 

τη τοποθέτηση του σπειράματος γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η γυναίκα να 

βρίσκεται σε κύηση, κατάσταση που δεν μπορεί να συνυπάρξει με ενδομήτριο 

σπείραμα. 

Τότε η τοποθέτησή του μπορεί να γίνει είτε μετά από το πέρας της 

εμμηνορρυσίας, είτε μετά τη διενέργεια έκτρωσης. Μία ώρα πριν τη τοποθέτηση του 

σπειράματος είναι απαραίτητη η λήψη μη στεροειδούς αντιφλεγμονώδους. Δεν έχει 

αποδειχθεί αν υπάρχει όφελος από τη χορήγηση προφυλακτικής αντιβίωσης. Πριν τη 

τοποθέτηση του σπειράματος κρίνεται επίσης απαραίτητη η διεξαγωγή 

γυναικολογικών εξετάσεων προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης 
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φλεγμονής ή παθολογικών καταστάσεων. Επιπλέον, η λήψη τραχηλικού επιχρίσματος 

είναι σημαντική για να αποκλειστεί τυχόν παθολογική κατάσταση ή κακοήθεια. 

Κρίνεται επίσης απαραίτητο η υποψήφια για τοποθέτηση του σπειράματος να 

ενημερωθεί σχετικά με την διαδικασία τοποθέτησης του σπειράματος και τον 

αυτοέλεγχο που θα πραγματοποιεί στο πέρας κάθε εμμηνορρυσίας για την 

εξακρίβωση της σωστής θέσης του σπειράματος.   

Τέλος, σημαντικό είναι να υπάρξει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά 

με την ύπαρξη τυχόν επιπλοκών από την εισαγωγή του IUD. Πρέπει η γυναίκα που 

έχει προχωρήσει στην εισαγωγή ενδομήτριου σπειράματος να γνωρίζει τα 

συμπτώματα που σχετίζονται με τρεις από τις σοβαρότερες καταστάσεις που 

ενδέχεται να αντιμετωπίσει : 

 Απόρριψη του ενδομήτριου σπειράματος 

 Μόλυνση 

 Εγκυμοσύνη 

             Τότε πρέπει να προσφύγει στον ιατρό που τοποθέτησε το σπείραμα 

προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που προέκυψε. Η γυναίκα, θα πρέπει να 

υποβληθεί σε δοκιμασία κύησης με αρνητικό αποτέλεσμα, να αντιμετωπισθεί 

θεραπευτικά για τραχηλική δυσπλασία και να έχει αποκλειστεί Σ.Μ.Ν (Σεξουαλικά 

Μεταδιδόμενο Νόσημα). Τέλος,πριν τη τοποθέτηση του ενδομήτριου σπειράματος να 

έχει δοθεί ενυπόγραφη συγκατάθεση της γυναίκας. 

 

B. Τεχνική τοποθέτησης 

Το ενδομήτριο σπείραμα είναι συσκευή μικρού μεγέθους, σχήματος Τ με εύκαμπτους 

βραχίονες. Η εισαγωγή του γίνεται μέσω του τραχήλου της μήτρας και τοποθετείται 

τελικά στη κοιλότητα του ενδομητρίου όπου μετά την εισαγωγή του σπειράματος  οι 

βραχίονές του διανοίγονται σε απόσταση εγγύς των μητριαίων σαλπιγγών στομίων. 

Αυτό γίνεται γιατί έτσι: 

1. Σταθεροποιεί τη συσκευή στο ενδομήτριο 

2. Ερεθίζουν το ενδομήτριο 

3. Το σπερματικό υγρο δέχεται αρνητική επιρροή. 
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                                     Τοποθέτηση ενδομήτριου σπειράματος. 

         Η τοποθέτηση ενδομητρικού σπειράματος γίνεται στο Ιδιωτικό Γυναικολογικό 

Ιατρείο. Η διαδικασία τοποθέτησης έχει χρονική διάρκεια λίγων λεπτών. Αρχικά 

γίνεται χρήση αναισθητικού με τοπική δράση στη περιοχή του τραχήλου. Δεν 

κρίνεται απαραίτητη αλλά είναι στη κρίση του θεράποντος ιατρού.Το ενδομήτριο 

σπείραμα είναι ευκολότερο να εισαχθεί σε γυναίκες που στο παρελθόν είχαν κολπικό 

τοκετό. Μετά ακολουθούν τα παρακάτω βήματα : 

 

1. Αρχικά από το θεράποντα γιατρό διενεργείται αμφίχειρη γυναικολογική 

εξέταση προκειμένου να εκτιμηθεί η θέση και το μέγεθος της μήτρας και να 

αποκλειστεί η ύπαρξη φλεγμονής. Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα καθόσον δεν 

μπορεί να γίνει τοποθέτηση σπειράματος σε περίπτωση πυελικής φλεγμονής. Θα 

πρέπει πρώτα να καταπολεμηθεί η φλεγμονή και μετά να τοποθετηθεί το σπείραμα. 

 

2. Τοποθετείται κολπικός διαστολέας  

 

                                                 
                                    Έξω γεννητικά όργανα θηλέος. 
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                                     Διάνοιξη με κολπικό διαστολέα. 

 

 

 

3. Γίνεται τοπικός καθαρισμός και αντισηψία τραχήλου και κόλπου. Σε γυναίκες 

άτοκες ενδέχεται να γίνει χρήση τοπικής παρατραχηλικής διήθησης με λιδοκαΐνη. 

4. Εκτελείται μυλομέτρηση και  σύλληψη του οπίσθιου ή πρόσθιου τραχηλικού 

χείλους με μονοδοντωτή λαβίδα, ανάλογα με τη θέση της μήτρας. 

     
                                Έσω γεννητικά όργανα θήλεος. 

 

 

          
                      Σύλληψη χείλους τραχήλου με τη χρήση λαβίδας. 
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5. Στη συνέχεια ο γιατρός εισάγει μέχρι το πυθμένα της μήτρας το προωθητήρα 

που περιέχει στο εσωτερικό του το ενδομήτριο σπείραμα και διαθέτει συρταρωτό 

μετρητή μήτρας. 

 

 

              
              Προωθητήρας που φέρει στο εσωτερικό του ενδομήτριο σπείραμα. 

               
                      Εισαγωγή προωθητήρα στη μητριαία κοιλότητα. 

 

 

                  
                                              Μήκος προωθητήρα. 

 

 

 

 

Χαλκός 

Τ 

Σωλήνας 

εισαγωγής  

Φλάντζα 

Στερεά λευκή 

ράβδος 

Μήκος 
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                             Μήτρα με το προωθητήρα στο εσωτερικό της. 

 

 

6. Αφαίρεση του προωθητήρα. Το ενδομήτριο σπείραμα παραμένει στη μητριαία 

κοιλότητα και αυτόματα παίρνει το αρχικό του σχήμα, λόγω της ευκαμψίας των 

βραχιονίων του. Με αυτό το τρόπο δεν προκαλεί πόνο κατά τη τοποθέτηση και το 

σχήμα που προσλαμβάνει του προσδίδει μία σταθερή θέση. 

 

       
                        Αφαίρεση προωθητήρα από τη μητριαία κοιλότητα. 

 

 

      
              Το ενδομήτριο σπείραμα τοποθετημένο στη μητριαία κοιλότητα. 

 

Μ
ή

κ
ο

ς 
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7. Ο γιατρός αποκόπτει 4 εκ. νήματος που εξέχει από το έξω τραχηλικό στόμιο. 

Σε τακτικό έλεγχο που θα υποβάλλεται η γυναίκα θα βεβαιώνεται, μέσω της 

ανίχνευσης του νήματος εάν το σπείραμα βρίσκεται στη σωστή θέση. Επίσης, μέσω 

του νήματος διενεργείται από το θεράποντα γιατρό αφού αποτελεί το σημείο από το 

οποίο  θα ασκήσει έλξη, η αφαίρεση της ενδομητρικής συσκευής. 

 

 

             Αποκοπή νήματος 4 εκ. που εξέχει από το έξω τραχηλικό στόμιο. 

 

8. Η χορήγηση μη στεροειδούς αντιφλεγμονώδους είναι επιθυμητή, διότι 

προλαμβάνονται οι συσπάσεις της μήτρας που παρατηρούνται μετά το πέρας της 

τοποθέτησης του σπειράματος. Έτσι αποφεύγεται η απόρριψη του.  

 

 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ 

ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Δεν υπάρχει έρευνα που να έδειξε ότι υπάρχουν απόλυτες αντενδείξεις, εκτός 

από το ενδεχόμενο ύπαρξης εγκυμοσύνης.Μελέτες που έγιναν πρόσφατα δεν 

αναφέρουν τερατογόνο δράση στο νεογνό ή δυσμενή έκβαση εγκυμοσύνης. Ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) θεωρεί πως σε περίπτωση θηλασμού δεν 

αποτελεί κίνδυνο η τοποθέτηση ενδομήτριου σπειράματος. Η μόνη αντένδειξη που 

έχει γνωστοποιηθεί είναι αλλεργία σε κάποια από τις ουσίες που περιέχεται στα IUD. 

Αντενδείξεις αναφέρονται σε καπνίστριες γυναίκες που χρησιμοποιούν σε 

καθημερινή βάση αντισυλληπτικά. Αυτές έχουν δυνατότητα εφαρμογής μεθόδων 

επείγουσας αντισύλληψης με ασφάλεια, καθόσον η επίδραση των ουσιών του 

σπειράματος είναι ιδιαίτερα μικρή. 

Επιπλέον δεν υπάρχει κάποια απόδειξη για κίνδυνο φλεβοθρόμβωσης, αν και 

στο μεγαλύτερο ποσοστό των μελετών ασφαλείας δεν συμμετείχαν γυναίκες με 

αντένδειξη για χρήση αντισυλληπτικών. Θεωρητικά το σπείραμα που περιέχει 

λεβονοργεστρέλη δεν αποτελεί κίνδυνο θρομβοεμβολής και είναι μία μέθοδος που 

επιλέγεται ιδιαίτερα από γυναίκες με απόλυτη αντένδειξη στη χρήση οιστρογόνων, 

όπως γυναίκες με ημικρανίες, ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου και θρομβοφιλία. 
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Σχετικά με το κίνδυνο εξωμήτριας κύησης, ανασκοπική μελέτη που έγινε πρόσφατα 

καταδεικνύει πως η ύπαρξη τέτοιου κινδύνου δεν υπερβαίνει αυτόν που αφορά το 

γενικό γυναικείο πληθυσμό. 

Γενικά αντενδείξεις για τη χρήση ενδομήτριου σπειράματος είναι: 

o Ιστορικό προσβολής βακτηριδιακής ενδοκαρδίτιδας σε γυναίκα με ανατομικό 

καρδιολογικό πρόβλημα ή αντικατάσταση βαλβίδας. 

o Επεμβάσεις που έχουν προηγηθεί στις σάλπιγγες. 

o Κύηση που  στο 50%  καταλήγει σε αποβολή του εμβρύου. 

o Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου τους τελευταίους τρεις μήνες ή παρούσα. 

o Παρουσία Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (Σ.Μ.Ν). 

o Σηπτική κατάσταση μετά από διενέργεια έκτρωσης ή μετά από λοχεία τους 

τελευταίους τρεις μήνες ή παρούσα. 

o Πυώδης τραχηλίτιδα. 

o Αυξημένη πιθανότητα μόλυνσης ή γνωστή μόλυνση από τον ΗΙV. 

o Μητρορραγίες αγνώστου αιτιολογίας. 

o Ιστορικό εξωμήτριας κύησης. Μετά τη τοποθέτηση σπειράματος σε περίπτωση 

εγκυμοσύνης, μεγαλύτερη πιθανότητα είναι η κύηση να είναι έκτοπη, αν και η 

κύηση γενικότερα σε γυναίκες που χρησιμοποιούν τις IUDs είναι σπάνιο 

περιστατικό. 

o Κολπική αιμορραγία αγνώστου αιτιολογίας. 

o Κακοήθεια στο γυναικείο γεννητικό σύστημα 

o Ανωμαλίες χωροκατακτητικού χαρακτήρα που προκαλούν παραμόρφωση ή 

αποκλεισμό της κοιλότητας του ενδομητρίου όπως: πολύποδες, ινομυώματα, 

συγγενείς ανωμαλίες.  

 

 
 

 

 

Σχηματική αναπαράσταση ινομυώματος και πολύποδα στο γεννητικό σύστημα θηλέος. 

 

 

Συμφύσεις 

(ουλώδης 

ιστός) 

Ινομυώματα 

Ενδομητρίωση 
Αδενομύωση 

Πολύποδας 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ   ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
 

Μετά τη διαδικασία της εισαγωγής ενδομήτριου σπειράματος ίσως κριθεί 

αναγκαία η επιστροφή της γυναίκας στο σπίτι με συνοδεία συγγενικού ή φιλικού 

προσώπου. Ενδέχεται αρχικά να αντιμετωπίσει καταστάσεις όπως : 

 Ήπιες κράμπες 

 Ελαφριά αιμορραγία σε μορφή κηλίδων αίματος για διάστημα 1 ή 2 ημερών. 

Επίσης: 

       Να αποφεύγεται η σεξουαλική επαφή για διάστημα 24 ωρών 

Δεν επιτρέπεται η χρήση ταμπόν κατά την εμμηνορρυσία 

Δεν επιτρέπεται να εισαχθεί τίποτα στο κόλπο για διάστημα εικοσιτετραώρου 

μετά τη τοποθέτηση του ενδομήτριου σπειράματος. 

               Μετά από διάστημα 4-6 εβδομάδων από την εισαγωγή της IUD ο γιατρός 

ενδέχεται να επιβεβαιώσει πως το σπείραμα βρίσκεται στη σωστή θέση, μετά το 

πέρας της εμμήνου ρύσης. 

 

 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ  ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 

                    

                        

                                                              Λανθασμένη θέση ενδομήτριου σπειράματος.               

 

 

                          

α. β. 
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                                 Θέση ενδομήτριου σπειράματος σε κύηση.    

                                     

            Στον επανέλεγχο που διενεργείται από το θεράποντα γιατρό γίνεται έλεγχος 

στα νήματα του σπειράματος με δακτυλική ψηλάφηση στη περιοχή του κόλπου. Η 

θέση της γυναίκας όταν θα διεξάγει αυτοέλεγχο των νημάτων πρέπει να είναι τέτοια 

ώστε να αισθανθεί το πλαστικό, λεπτό νήμα που προεξέχει από το εξωτερικό στόμιο 

του τραχήλου της μήτρας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις που το 

νήμα συσπειρώνεται περίς του τραχήλου, δημιουργώντας πρόβλημα στον εντοπισμό 

του. 

 

  

                  
                      Συσπείρωση του νήματος του ενδομήτριου σπειράματος. 

 

Σε περίπτωση που η γυναίκα δεν ψηλαφήσει το άκαμπτο άκρο του 

σπειράματος, είναι σημαντικό να επικοινωνήσει άμεσα με το θεράποντα γιατρό της. 

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως το ενδομήτριο σπείραμα έχει μετατοπισθεί. 

Ενδέχεται να έχει αποτραβηχτεί προς το πυθμένα της μήτρας, γεγονός που δεν το 

καθιστά επιβλαβές, ή απλά υπάρχει δυσκολία στη ψηλάφησή του. 

Για επιβεβαίωση της θέσης του σπειράματος μπορούν να διεξαχθούν: 

- Διαγνωστικές εξετάσεις, διότι τα ενδομήτρια σπειράματα είναι εμποτισμένα 

με θειικό βάριο που τα καθιστά εμφανή κατά τον ακτινολογικό έλεγχο. 

- Υπερηχογραφικός έλεγχος 

Μέχρι να εξακριβωθεί η θέση του ενδομήτριου σπειράματος από το θεράποντα 
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γιατρό συστήνεται η χρήση άλλης μεθόδου αντισύλληψης. Εάν παρουσιαστεί κάποια 

επιπλοκή πρέπει να γίνεται έλεγχος του νήματος του σπειράματος, μετά τη κάθε 

εμμηνορρυσία, και γενικός έλεγχος μία φορά κάθε χρόνο. Αυτό γίνεται γιατί σε κάθε 

έμμηνο ρύση ο τράχηλος της μήτρας βρίσκεται σε χαλάρωση και είναι σημαντικό να 

επιβεβαιωθεί πως το σπείραμα δεν διέφυγε με την χαλάρωση αυτή και πως βρίσκεται 

ακόμη στην αρχική του θέση. 

Σχηματική αναπαράσταση διενέργειας κολπικού υπερήχου. 

 

 

 

 

ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 
Παρασυμπαθητικοτονία - Συγκοπή 

           Είναι μία επιπλοκή που συμβαίνει σε ποσοστό 1%  με μεγαλύτερη πιθανότητα 

εμφάνισης σε γυναίκες με τραχηλική στένωση. Η επιπλοκή αυτή συμβαίνει λόγω 

ερεθισμού του πνευμογαστρικού νεύρου και προκειμένου να αποφευχθεί συνίσταται 

η προληπτική χορήγηση αναλγητικών ή ηρεμιστικών. Με τον όρο ''συγκοπή ή 

συγκοπτικό επεισόδιο'' γίνεται αναφορά σε κατάσταση κατά την οποία το άτομο χάνει 

αιφνιδίως τις αισθήσεις του και αυτό το γεγονός οφείλεται σε ανεπάρκεια αιμάτωσης 

του εγκεφάλου. 

 

Διάτρηση μήτρας 

Συμβαίνει σε ποσοστό 0,1% τοποθέτησης σπειραμάτων. Ενδέχεται να είναι πλήρης ή 

μερική. Σε περίπτωση πλήρους διάτρησης ευθύνεται το πιθανότερο η  μετατόπιση του 

σπειράματος στο εσωτερικό της περιτοναϊκής κοιλότητας. Σε διάγνωση διάτρησης 

μήτρας, προκειμένου να ανιχνευθεί η ακριβής θέση του ενδομήτριου σπειράματος 

διενεργείται υπερηχογραφικός ή ακτινογραφικός έλεγχος για τον εντοπισμό του. Στη 

συνέχεια ο γιατρός προχωρά σε λαπαροσκοπική αφαίρεση του σπειράματος. 

Η διάτρηση είναι μία επιπλοκή που συμβαίνει συνήθως κατά τη τοποθέτηση του 

Κεφαλή 

Κολπικού  

Υπερήχου 

Ουροδόχος 

Κύστη 
Μήτρα 

Ενδομήτρια 

συσκευή 
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ενδομήτριου σπειράματος. Τότε όταν η άκρη του σπειράματος διέλθει από το 

πυθμένα της μήτρας και στη συνέχεια, με τις συσπάσεις που υφίστανται στη μήτρα, 

το σπείραμα θα εισέλθει στο εσωτερικό της περιτοναϊκής κοιλότητας. Ο κίνδυνος 

σχετίζεται με το σχήμα της IUD και  ευθύνεται για 1:1000 εισαγωγές IUDs. 

 

 

                                     
                                                             Σχηματική αναπαράσταση διάτρησης μήτρας. 

 

Αιμορραγία - Πόνος    

          Είναι μία από τις πιο συνηθισμένες επιπλοκές και η πλέον συνήθης αιτία για 

την αφαίρεση της IUD.  Η εμφάνισή της κυμαίνεται σε συχνότητα 4-15%. Οι 

αιμορραγίες (δηλαδή η παράταση του χρόνου της εμμήνου ρύσεως) ή  μητρορραγίες 

εμφανίζονται κυρίως το πρώτο χρόνο τοποθέτησης του ενδομήτριου σπειράματος και  

είναι πιθανόν να προέρχονται από τοπική δράση που αποδίδεται στις 

προσταγλανδίνες. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει αιμορραγία σε μορφή 

μηνορραγίας,  μητρορραγίας ή ως μεσοκυκλική αιμόρροια με σταγονοειδή μορφή. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ύπαρξη παραγόντων με ινωδολυτική  ικανότητα 

Επίσης σε περίπτωση που υπάρχει άλγος και απώλεια των νημάτων που εξέχουν του 

σπειράματος. Ο πόνος μπορεί να προέρχεται από τη σύσπαση της μήτρας, λόγω της 

τοποθέτησης του σπειράματος. Η διάγνωση μπορεί να γίνει με υστεροσκόπηση. Η 

αντιμετώπιση του πόνου επιτυγχάνεται με φάρμακα που αναστέλλουν τη σύνθεση 

των προσταγλανδινών όπως: μεφαιναμικό οξύ,  ναπροξένη, ξινδομεθακίνη.                                                                                    
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                                               Υστεροσκόπηση. 

 

 

Κατά την υστεροσκόπηση υπάρχει η δυνατότητα παροχής πληροφοριών 

σχετικά με το μέγεθος και τη μορφολογία της κοιλότητας του ενδομητρίου, καθώς 

επίσης και τη ποιότητά του. Επιπλέον παρατηρούνται  τα στόμια των σαλπίγγων και ο 

αυλός του ενδοτραχήλου της μήτρας. Κατ’ αυτό το τρόπο γίνεται ορατή η ύπαρξη 

ινομυωμάτων, ουλών, πολυπόδων και φλεγμονής. Είναι σημαντική η διενέργεια 

υστεροσκόπησης διότι προκαλεί προβλήματα στις γυναίκες με ενδομήτριο σπείραμα. 

               Η διαπίστωση της παρουσίας κάποιων από τους παραπάνω παράγοντες 

καθιστά προβληματική τη τοποθέτηση ενδομήτριου σπειράματος. 

 

Αναιμία 

          Τα ενδομήτρια σπειράματα μπορούν να επιδεινώσουν ή να προκαλέσουν 

σιδηροπενική αναιμία, με μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης σε γυναίκες με 

λανθασμένες διατροφολογικές συνήθειες. Ο Επαγγελματίας Υγείας μπορεί να 

αντιληφθεί εάν ένα άτομο πάσχει από αναιμία εκτιμώντας τα παρακάτω 

συμπτώματα : 

 Εμβοές ώτων 

 Κεφαλαλγία με εντόπιση στη μετωπιαία περιοχή 

 Ταχυκαρδία 

 Αίσθημα παλμών 

 Δύσπνοια 

 Εύκολη κόπωση 

 Ωχρότητα δέρματος και ζάλη που μπορεί να προκαλέσει απώλεια των 

αισθήσεων 

 Εντερικές διαταραχές 

 Ανορεξία 

 

 

 

Κολποδιαστολέας 

 

 

 

 

Υστεροσκόπιο 

Κόλπος 

Κύστη 

Μήτρα 

Τράχηλος 
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Πυελική  φλεγμονή 

Αποτελεί αρκετά συχνή επιπλοκή. Εμφανίζεται τις πρώτες 20 ημέρες από τη 

τοποθέτηση της IUD, ιδιαίτερα σε γυναίκες, με αυξημένη σεξουαλική ζωή. Πολλοί 

παράγοντες συντελούν στην εμφάνισή της: 

 Παρατεταμένη εφαρμογή του IUD 

 Έκθεση σε Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα (Σ.Μ.Ν) 

 Πιθανή είσοδος  παθογόνων μικροοργανισμών κατά τη διάρκεια της                                          

τοποθέτησης  IUD 

 Πιθανή είσοδος παθογόνων μικροβίων με τα νήματα του IUD 

 Αυξημένος όγκος και χρονική διάρκεια της εμμηνορρυσίας 

 Τοπική άσηπτη φλεγμονή του ενδομητρίου. 

Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν:  

 Άτοκες γυναίκες που δεν ξεπερνούν το 25ο έτος,  

 Γυναίκες με πολλούς ερωτικούς συντρόφους  

 Γυναίκες με ιστορικό φλεγμονής στη πυελική ζώνη. Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα 

αυξημένος τις πρώτες εβδομάδες τοποθέτησης της IUD, ενώ είναι μικρότερος σε 

γυναίκες που δεν έχουν ιστορικό με Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα. 

Επιπλέον οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που ευθύνονται για πυελική φλεγμονή είναι 

οι παρακάτω. 

 

 

 

Παθογόνοι μικροοργανισμοί υπεύθυνοι για πυελική φλεγμονή 

σε γυναίκες με ενδομήτριο σπείραμα 

 

ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΙ ΑΕΡΟΒΙΟΙ 

Χλαμύδια 

Chlamydia) 

Γονόκοκκος 

Πεπτόκοκκοι Ακτινομύκητες 

Γαλακτοβάκιλλοι Αιμόφιλος του κόλπου 
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Πεπτοστρεπτόκοκκοι Πρωτέας 

 Εντερόκοκκοι 

  

 Κολοβακτηρίδιο  

C

o

 

 Στρεπτόκοκκοι 

 Σταφυλόκοκκοι 
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Ειδικότερα: 

 

 Χλαμύδια 

Τα χλαμύδια κατατάσσονται στα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Οι 

γυναίκες με χλαμύδια στο γεννητικό τους σύστημα θα εμφανίσουν φλεγμονή σε: 

πύελο, ουρήθρα, ουροδόχο κύστη, ωοθήκες, σάλπιγγες και τράχηλο της μήτρας. Τα 

χλαμύδια προκαλούν στείρωση και  εξωμήτρια κύηση. 

 

 

                         
                    Σχηματική αναπαράσταση καλλιέργειας χλαμυδίων. 

 

 

 

 Πεπτόκοκκοι  

Αν και ανήκουν στη φυσιολογική χλωρίδα του αναπνευστικού συστήματος, 

στη περιοχή του ενδομητρίου προκαλούν φλεγμονή. 

 

 Γαλακτοβάκιλλοι 

Η παρουσία τους αναγνωρίζεται σε κολπικό έκκριμα. Στην εξέταση κολπικού 

εκκρίματος περιλαμβάνονται: 

Άμεση λήψη  

- Καλλιέργεια  

- Χρώση Gram, για την ανίχνευση των Gram θετικών βακτηρίων και της 

φυσιολογικής χλωρίδας του κόλπου. 

Έλεγχος για μυκόπλασμα 

Οι πιο συχνές λοιμώξεις από γαλακτοβάκιλλους είναι η ενδοκαρδίτιδα και η 

βακτηριαιμία, σπανιότερες η δημιουργία αποστήματος ή άλλων λοιμώξεων. 

 

 Πεπτοστρεπτόκοκκοι 

Αναερόβια όπως είναι οι πεπτόκοκκοι, βακτηριοειδές και οι 

πεπτοστρεπτόκοκκοι είναι οργανισμοί που δρουν σαν παράγοντες δημιουργίας 

φλεγμονής στη πύελο. Ανά το κόσμο κάθε χρόνο καταγράφονται 1 εκατομμύριο 

γυναικών που θεραπεύονται για  παρουσία φλεγμονής στη περιοχή της πυέλου. 

 

 

Καλλιέργεια  Χλαμυδίων 
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Σχηματική αναπαράσταση πυελικής φλεγμονής. 

 

 

 

 Γονόκοκκος 

Η γονόρροια αποτελεί το δεύτερο πιο συχνό σεξουαλικά μεταδιδόμενο 

νόσημα. Οφείλεται στο βακτήριο του γονόκοκκου, Gram αρνητικού διπλόκοκκου 

υπεύθυνου για τη πρόκληση μόλυνσης κυρίως στον επιπεφυκότα, το φάρυγγα, τη 

περιπρωκτική περιοχή, τον ενδοτράχηλο, και την ουρήθρα. 

 

 Ακτινομύκητες 

Εγκαθίστανται στο εσωτερικό της μήτρας, κυρίως σε γυναίκες με ενδομήτριο 

σπείραμα. Αν και η ονομασία τους παραπέμπει σε μυκητίαση, αυτό δεν ισχύει αφού οι 

ακτινομύκητες είναι παθογόνοι μικροοργανισμοί που ανταποκρίνονται στη χορήγηση 

πενικιλλίνης και όχι αντιμυκητιασικών φαρμάκων. 

Ακτινομύκητες παρατηρούνται σε τεστ Παπανικολάου γυναικών σε ποσοστό 

7%. Η παρουσία ακτινομήκυτων δεν υποδηλώνει φλεγμονή. Παρά ταύτα εάν 

αναπτυχθεί φλεγμονή ενδέχεται να προκαλέσει συμπτώματα από τη μήτρα, τις 

ωοθήκες και γενικότερα τα γεννητικά όργανα της γυναίκας, αφού η ακτινομυκητίαση 

μεταδίδεται από όργανο σε όργανο. 

         Η ύπαρξη ακτινομυκητών ενδέχεται να οδηγήσει στη δημιουργία αποστήματος 

στην γεννητική περιοχή. Σε προχωρημένα στάδια, ο θεράπων γιατρός μπορεί στα 

πλαίσια της διάγνωσης να εκτιμήσει πως πρόκειται για καρκίνο των ωοθηκών με 

αποτέλεσμα τη διενέργεια υστερεκτομής και μετά τη διεξαγωγή του χειρουργείου να 

αντιληφθεί πως επρόκειτο για ακτινομύκητες. . 

Η περιορισμένη εμφάνιση περιστατικών ακτινομυκητίασης, δεν αναιρεί το 

γεγονός ότι πρόκειται για μία σοβαρή μορφή φλεγμονής. Στις περιπτώσεις αυτές το 

μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικολόγων θα συστήσει αρχικά την αφαίρεση του 

ενδομήτριου σπειράματος. Εάν η φλεγμονή  δεν υποχωρεί, τότε συνιστάται χορήγηση 

πενικιλλίνης για τη καταπολέμηση του ακτινομύκητα. Η πιθανότητα επανεμφάνισης 

Φλεγμονή 

μήτρας 
Φλεγμονή 

ωοθηκών 

Φλεγμονή 

σαλπίγγων 
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μετά από την αφαίρεση του παλιού σπειράματος και τη τοποθέτηση νέου δεν 

καταργείται, αλλά αυτό δεν σημαίνει και υποχρεωρικά πως θα επανεμφανισθεί στο 

μέλλον.   

 

 Αιμόφιλος του κόλπου 

Πρόκειται για βακτήριο το οποίο προκαλεί βακτηριδιακή μόλυνση στη 

περιοχή των γεννητικών οργάνων της γυναίκας και συγκεκριμένα του κόλπου. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η ανάπτυξη βακτηριδίων όπως Gardnella 

mobiluncus και Gardnella vaginalis. Η Gardnella vaginalis εντοπίζεται συνηθέστερα 

στο κόλπο και συνήθως δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημιουργία μόλυνσης. Εάν η 

χλωρίδα του κόλπου μεταβληθεί και αυξηθεί ο αριθμός των βακτηριδίων τότε 

καθίστανται παθογόνα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μόλυνσης. Η μόλυνση αυτή 

κατά 60% ευθύνεται για την εμφάνιση κολπίτιδας. Παρατηρείται συνήθως σε 

γυναίκες με ενεργή σεξουαλική ζωή. 

Η μεταβολή της χλωρίδας του κόλπου οφείλεται σε: 

- Συχνές ενδοκολπικές πλύσεις  

- Τοποθέτηση ενδομήτριου σπειράματος 

- Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα 

- Σπόγγους αντισύλληψης 

- Αντιβιοτικά ευρέου φάσματος, αιτία καταστροφής της φυσιολογικής χλωρίδας. 

 Τα βασικά συμπτώματα που υποδηλώνουν την ύπαρξή της είναι : πόνος κατά 

την ερωτική πράξη, έντονη οσμή ''ψαριού'' που προέρχεται από το κόλπο, αυξημένες 

εκκρίσεις, και κνησμός . 

 

 Πρωτέας 

Ο Πρωτέας είναι μικρόβιο υπεύθυνο για την εμφάνιση λοίμωξης στο 

ουροποιητικό σύστημα. Μπορεί να μεταδοθεί εύκολα. Αρκεί η επαφή του 

ουροποιητικού συστήματος με διάφορα αντικείμενα που τον μεταφέρουν (τουαλέτες, 

κακή υγιεινή χεριών και άλλα). 

 

 Εντερόκοκκοι 

Οι μικροοργανισμοί αυτοί είναι βακτήρια με μορφή αλυσίδων μικρού μήκους 

ή διπλόκοκκων (κατά τη μικροσκοπική παρατήρηση). Είδη του βακτηρίου αυτού 

εντοπίζονται στη χλωρίδα του εντέρου. 

 

 Κολοβακτηρίδιο 

Ανευρίσκεται συνήθως στο γαστρεντερικό σύστημα των ζώων, και ειδικότερα 

στο έντερο. Στελέχη του αποτελούν μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου 

και αποτρέπου την εγκατάσταση βακτηρίων με παθογόνο δράση. Συνήθως 

εντοπίζονται στα κόπρανα ανθρώπων και ζώων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

στελεχών του E. Coli δεν προκαλούν βλάβες με εξαιρέσεις, όπως το  O157:H7 που 

παράγει μία τοξίνη ισχυρής δράσης η οποία είναι υπεύθυνη για τη καταστροφή του 

εντέρου. Εάν αναγνωρισθεί σε όργανα και ιστούς που βρίσκονται σε γειτινίαση με το 

γεννητικό σύστημα (ουροδόχος κύστη) μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη. 
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 Στρεπτόκοκκοι 

Οι στρεπτόκοκκοι είναι υπεύθυνοι για τη πρόκληση οστεομυελίτιδας, 

εντερίτιδας, πλευρίτιδας, ανάλογα με την εγκατάστασή τους σε αντίστοιχο όργανο. 

Ακόμη, συνοδεύουν μικροοργανισμούς οι οποίοι ευθύνονται για ποικίλες ασθένειες 

(οστρακιά, ιλαρά, φυματίωση). Οι αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι ευθύνονται για την 

εμφάνιση ερυσίπελα, στρεπτοκοκκικής σηψαιμίας και επιλόχειου λοίμωξης. 

 

 Σταφυλόκοκκοι 

Το γένος αυτό περιλαμβάνει μια ποικιλία 31 διαφορετικών ειδών βακτηρίων.  

Οι περισσότεροι απ’αυτούς δεν προκαλούν κάποια επιπλοκή και ανήκουν στη 

φυσιολογική χλωρίδα βλεννογονικών αδενών του δέρματος. Αντίθετα επικίνδυνος 

χαρακτηρίζεται ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος, αιτία εμφάνισης δερματικών λοιμώξεων 

και τροφικών δηλητηριάσεων. 

 

Παρεκτόπιση - Απόρριψη 

Η συγκεκριμένη επιπλοκή εκτιμάται στο 1-10% της τοποθέτησης  ενδομήτριων  

σπειραμάτων στο 1ο χρόνο χρήσης τους. Βασικό αίτιο της επιπλοκής αυτής είναι οι 

συσπάσεις της μήτρας, μετά την εισαγωγή του σπειράματος. Υπάρχει μεγάλο 

ποσοστό των γυναικών που χρησιμοποιούν ενδομήτρια σπειράματα και δεν 

αντιλαμβάνονται την εκτόπιση – απόρριψή τους με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε 

ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. 

Συνεπώς, οι γυναίκες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο 

αντισύλληψης, πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς για το τρόπο που θα αυτοελέγχουν 

και θα επιβεβαιώνουν τη θέση του νήματος της IUD. Η μεγάλη αιματική ροή κατά 

την εμμηνορρυσία, η παρουσία ινομυωμάτων και οι έντονες συσπάσεις της μήτρας 

αποτελούν καταλυτικούς παράγοντες που αυξάνουν τη πιθανότητα απόρριψης ή 

παρεκτόπισης του σπειράματος. 

             Γι’ αυτό, παρά τη μεγάλη συχνότητα  εφαρμογής ενδομητρικού σπειράματος, 

αναφέρεται ότι η εισαγωγή του στις 5 πρώτες ημέρες του εμμηνορρυσιακού κύκλου 

έχει διπλάσια πιθανότητα απόρριψής του συγκριτικά με τη τοποθέτησή του μεταξύ 

 

Κύηση 

           Η εμφάνιση της επιπλοκής αυτής έχει συχνότητα 2-4%. Σε περίπτωση κύησης 

σε γυναίκα με ενδομήτριο σπείραμα όταν αυτό δεν αφαιρεθεί, ποσοστό 50-60% των 

γυναικών αυτών θα οδηγηθούν σε αυτόματη αποβολή του κυήματος. Το ποσοστό 

αυτό είναι κατά 2,5 μέχρι 5 φορές μεγαλύτερο από αυτό του γενικού πληθυσμού. 

Πάνω από το 50% των αποβολών θα συμβούν κατά το δεύτερο τρίμηνο της κύησης, 

ενώ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η αποβολή να είναι σηπτική. 

 Σε περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε το IUD με την εμπορική ονομασία Dulkon 

αποβολής. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την απόσυρσή του από την αγορά. Εάν η IUD 

παραμείνει κατά τη διάρκεια της κύησης, τότε αυξάνεται το ενδεχόμενο πρόωρου 
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τοκετού, γέννησης νεογνού μικρότερου σωματικού βάρους και ενδομήτριου θανάτου 

του κυήματος. Δεν είναι ακόμη αποδεδειγμένο εάν το σπείραμα, παρά του ότι 

βρίσκεται εκτός της αμνιακής κοιλότητας, μπορεί να προκαλέσει συγγενείς 

διαμαρτίες στο έμβρυο. 

 

Εξωμήτρια κύηση 

Είναι μία από τις πιθανές επιπλοκές που συμβαίνουν λόγω της χρήσης IUD. Παρόλα 

αυτά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) ενημερώνει ότι η εξωμήτρια κύηση 

είναι κατά 50% σπανιότερη σε γυναίκες που χρησιμοποιούν ως μέθοδο αντισύλληψης 

το ενδομήτριο σπείραμα συγκριτικά με εκείνες που δεν χρησιμοποιούν καθόλου 

αντισυλληπτικές μεθόδους. Γενικότερα η πιθανότητα έκτοπης κύησης είναι 3-9%. 

Η αιτία της επιπλοκής αυτής δεν είναι η ύπαρξη του σπειράματος στο ενδομήτριο 

αλλά η αναποτελεσματική αντισυλληπτική δράση του στη περιοχή της σάλπιγγας. Το 

ενδομήτριο σπείραμα προγεστερόνης αυξάνει το ποσοστό εμφάνισης έκτοπης 

κύησης. Σημειωτέον ότι έκτοπη κύηση παρατηρείται σε γονιμοποίηση του ωαρίου και  

ανάπτυξη του ζυγώτη σε θέση άλλη (σάλπιγγα) εκτός της μήτρας. 

 

 

 

                            
                               Σχηματική αναπαράσταση έκτοπης-εξωμήτριας ενδοσαλπιγγικής  κύησης. 

 

 

ΕΠΑΝΟΔΟΣ  ΕΜΜΗΝΟΥ  ΡΥΣΗΣ 
Μετά τη χρήση επείγουσας αντισύλληψης η εμμηνορρυσία στο μεγαλύτερο 

ποσοστό των γυναικών θα επανέλθει η εμμηνορρυσία στα φυσιολογικά πλαίσια μέσα 

σε διάστημα 3 εβδομάδων. Σε μελέτη που έγινε από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(Π.Ο.Υ) γυναίκες στις οποίες  χορηγήθηκαν δύο δόσεις λεβονοργεστρέλης 

εμφάνισαν:  

 Πρόωρη εμμηνορρυσία 15% 

 Καθυστέρηση της εμμηνορρυσίας για διάστημα μεγαλύτερο των 3 ημερών 28% 

Έκτοπη κύηση 

Έμβρυο 

Σάλπιγγα 

Μήτρα 
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 Εμμηνορρυσία με απόκλιση διαστήματος 3 ημερών από την ημερομηνία που 

αναμενόταν 57%. 
            Σε μελέτες αναφέρεται ότι η επάνοδος της εμμηνορρυσίας αντιστοιχεί στη 

σχέση εφαρμογής επείγουσας αντισύλληψης με τη χρονική περίοδο της ωορρηξίας.  

 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
Το σπείραμα μπορεί να αφαιρεθεί μόνον από το γυναικολόγο. Είναι σημαντικό η 

γυναίκα να μην προσπαθήσει να το αφαιρέσει μόνη της, γιατί μπορεί να προκαλέσει 

σοβαρά προβλήματα όπως είναι η διάτρηση μήτρας. Η αφαίρεση πραγματοποιείται 

ως ακολούθως: 

1. Αρχικά καθορίζεται η θέση μήτρας. 

 

                           

                               
                                      Εντοπισμός ενδομητρίου. 

 

2. Εντοπίζεται το σπείραμα στο εσωτερικό της ενδομητρικής κοιλότητας. 

 

 

 
                                 Ενδομήτριο σπείραμα χαλκού στη μήτρα στην ενδομητρική κοιλότητα. 

 

 

3. Ο  γυναικολόγος συλλαμβάνει την IUD με  σφιγκτήρα ή ειδική λαβίδα. 
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                              Εντοπισμός νημάτων με  ειδική λαβίδα. 

 

4. Τέλος ασκώντας ήπια έλξη στο νήμα του σπειράματος, αφαιρεί το σπείραμα. 

                                                   

 

 

                                                   
                                Αφαίρεση σπειράματος με ήπια έλξη. 

 

 

            Τα νήματα του σπειράματος δεν εντοπίζονται πάντα εύκολα. Αυτό οφείλεται 

συχνότερα στην άνοδο των νημάτων στο άνω τμήμα του τραχηλικού καναλιού. 

Προκειμένου ο γιατρός να εντοπίσει τα νήματα και να αφαιρέσει το σπείραμα 

προχωρά στη χρήση ειδικών εργαλείων ή σε υστεροσκόπηση. Σπανιότερα το 

ενδομήτριο σπείραμα μπορεί να εντοπισθεί στη περιτοναϊκή κοιλότητα, με τη 

προϋπόθεση πως η γυναίκα έχει υποστεί την επιπλοκή της διάτρησης της μήτρας. Στη 

τελευταία περίπτωση,  το σπείραμα μπορεί να εντοπισθεί, μέσω ακτινογραφίας της 

κοιλιακής χώρας, όπου εξαιτίας της εμβάπτισής του σε θειικό βάριο είναι ανιχνεύσιμο 

σ

ε

 

α

κ

τ

ι

ν

ο

δ

           Η απομάκρυνση των σπειραμάτων σπάνια επιφέρει επιπλοκές οπότε και η 

διαδικασία αυτή μπορεί να διεξαχθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Μελέτες 

αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια της εμμηνορρυσίας είναι ευκολότερη η αφαίρεσή 
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του. Αυτό συμβαίνει γιατί εκείνη τη περίοδο ο τράχηλος της μήτρας είναι 

μαλακότερος σε σχέση με τον υπόλοιπο εμηνορρυσιακό κύκλο. Σε περίπτωση που 

διαγνωσθεί διάτρηση μήτρας, κατά την εισαγωγή του σπειράματος, η αφαίρεσή του 

διενεργείται με λαπαροσκόπηση και  χρήση ειδικής λαβίδας του χειρουργικού 

λαπαροσκοπίου. 

 

 

 

 

                          
                        Σχηματική αναπαράσταση λαπαροσκόπησης στη γυναίκα. 

 

 

 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΚΟΥ  ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 
Σύμφωνα με μελέτη σχετικά με ιατρικά προϊόντα και ιατρικές συσκευές του 

εμπορίου, τα σπειράματα χαλκού τιμολογούνται από τα 70 μέχρι 150 ευρώ. Η τιμή 

αυτή επηρεάζεται από το είδος πώλησης (χονδρική-λιανική). Επιπλέον 

συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του γυναικολόγου γιατρού-υπεύθυνου για τη 

τοποθέτηση του σπειράματος. Τα σπειράματα χαλκού έχουν διαφορετικό κόστος από  

της προγεστερόνης, λόγω της διαφοράς της σύστασης και της δράσης τους. Από την 

αρχή της οικονομικής κρίσης παρατηρείται στον Ελλαδικό χώρο πτώση των τιμών 

και στη κοστολόγηση των ενδομήτριων σπειραμάτων. Παρακάτω παρουσιάζεται ένας 

πίνακας που δείχνει αυτή τη διαφορά. 

Μήτρα 

Ωοθήκη 

Λαπαροσκόπιο 

Σάλπιγγα 

Περιοχή που 

πληρούται με 

αέριο 



45 
 

 
                                        Παρουσίαση πτώσης τιμών σε ενδομήτρια σπειράματα προγεστερόνης. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η επείγουσα αντισύλληψη αποτελεί αποτελεσματική και ασφαλή μέθοδο για 

την αποφυγή ανεπιθύμητων κυήσεων. Η αποτελεσματικότητά της ακολουθεί αύξουσα 

πορεία, όσο πιο σύντομα τοποθετηθεί μετά τη σεξουαλική συνεύρεση γεγονός που 

εξαρτάται κυρίως από τη γυναίκα.  

- Τα ορμονικά σπειράματα που απελευθερώνουν λεβονοργεστρέλη, ένα   είδος  

προγεστερόνης,  είναι αποτελεσματικά όταν κι εφόσον εφαρμοστούν μέσα σε  

διάστημα μέχρι και 5 ημερών από επαφή χωρίς προφυλάξεις. 

- Όσο πιο νωρίς τοποθετηθεί το σπείραμα, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι. 

- Το σπείραμα χαλκού χαρακτηρίζεται αποτελεσματικό όταν τοποθετηθεί μέχρι 

και 7 μέρες από σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη. 

Σε περίπτωση που η επείγουσα αντισύλληψη αποτύχει και η γυναίκα μείνει έγκυος, 

τότε δεν υπάρχει κάποια ένδειξη που να αναφέρει πως θα πρέπει να τερματιστεί η  

κύηση. 

 

 

 

ΣΤΑΔΙΑ   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ    ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ 

ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
 

 

Video:   https://www.youtube.com/watch?v=u9Bo3OREvXE 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=u9Bo3OREvXE
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