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5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο
Μαιευτικής και Γυναικολογίας
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, σε συνεργασία με το Βρετανικό Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (RCOG), την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Κολλεγίου και το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο
Μαιευτικής και Γυναικολογίας (EBCOG), διοργανώνει το 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μαιευτικής
και Γυναικολογίας.
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλούμε στο Επιστημονικό Συνέδριο, το οποίο θα διεξαχθεί από 8-11 Σεπτεμβρίου 2022 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC.
Ο σκοπός του συνεδρίου είναι να δώσει τη δυνατότητα, μέσω της ενημέρωσης και της γνώσης, σε όλους τους
συναδέλφους Μαιευτήρες Γυναικολόγους να ασκούν την ειδικότητά μας με αποτελεσματικότερο και κυρίως ασφαλέστερο τρόπο.
Το συνέδριο, εκτός από Ελεύθερες Ανακοινώσεις, Διαλέξεις, Key Note Lectures και Debates περιλαμβάνει και τρία
PreCongress Seminars:
• Μαιευτικό και Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα
• Κολποσκόπηση και Παθολογία Τραχήλου
• Λαπαροσκοπική και Υστεροσκοπική Χειρουργική
Διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνουν μέρος ως ομιλητές. Ευελπιστούμε
στη δική σας ενεργό συμμετοχή και στήριξη.
Για πρόγραμμα και εγγραφές ακολουθήστε τον σύνδεσμο:
https://mdcongress.gr/event/5_enmge_2022/

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος και Πρόεδρος του Συνεδρίου
Δρ. Λουκάς Κλέντζερης
MD (Ath) CCST(UK) Dr.Med (Sheffield) FRCOG (London)
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Sheffield Αγγλίας
Ακόλουθος Βρετανικού Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων & Γυναικολόγων
π. Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Warwick-UK
π. Διευθυντής-NHS Consultant and Medical Director Μονάδος IVF
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
CARDIFF-UK
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Editorial
Βασικές αρχές Μαιευτικού Υπερηχογραφήματος
Basic principles of Obstetric Ultrasound
Πολύ λιγες εφευρέσεις έχουν συμβάλλει τόσο πολύ στην βελτίωση εξάσκησης
συγκεκριμένων ιατρικών ειδικοτήτων. Η εισαγωγή των υπέρηχων στην Μαιευτική
και Γυναικολογία προκάλεσε επανάσταση στην ειδικότητα σε επίπεδο κλινικό,
διαγνωστικό και ερευνητικό.

Editor - in - Chief

Dr. Λουκάς Κλέντζερης
MD (Ath)
CCST (UK)
Dr. Med (Sheffield)
FRCOG (London)
 ιδάκτωρ Πανεπιστημίου
Δ
Sheffield Αγγλίας
Ακόλουθος Βρετανικού
Βασιλικού Κολλεγίου
Μαιευτήρων &
Γυναικολόγων
τ. Αν. Καθηγητής M & Γ
Πανεπιστημίου
Warwick - UK
τ. Διευθυντής
Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Cardiff - UK

Τα συμπεράσματα επιστημονικών μελετών δείχνουν ότι η χρήση των υπέρηχων στην Μαιευτική βελτιώνει την προγεννητική υγειά της μητέρας
και του νεογνού. Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα, δύο Επιστημονικοί
Οργανισμοί Παγκοσμίου εμβέλειας, πολύ σωστά, συστήνουν:
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)
“an ultrasound scan should be a part of routine prenatal care, specifically,
one ultrasound scan before 24 gestational age is suggested for every
pregnant woman.”
Διεθνής Ομοσπονδία Μαιευτικής Γυναικολογίας (FIGO)
“2 ultrasound screens for all pregnant women during the first and second
trimesters.”
Στο τεύχος αυτό παρουσιάζονται, με πρακτικό τρόπο, οι στόχοι και οι
πληροφορίες που αντλούμε για την μητέρα και το έμβρυο από την υπερηχογραφική εξέταση της κύησης σε κάθε τρίμηνο.
Εξειδικευμένοι συνάδελφοι με πολυετή εμπειρία στον χώρο της εμβρυομητρικής ιατρικής, παραθέτουν με τον καλύτερο τρόπο απαντήσεις σε
σημαντικές ερωτήσεις όπως:
Τι πληροφορίες μας παρέχει ο μαιευτικός υπέρηχος σε κάθε τρίμηνο της
εγκυμοσύνης?
Τι πρέπει να μετράμε στο έμβρυο? Πως πρέπει να γίνονται οι μετρήσεις?
Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα? Πότε υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των υπερηχογραφικών ευρημάτων?
Είμαι σίγουρος ότι και αυτό το τεύχος θα αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τον Μαιευτήρα – Γυναικολόγο και θα συμβάλει στην άσκηση
της μαιευτικής με αποτελεσματικότερο και κυρίως ασφαλέστερο, για την
υγεία της μητέρας και του εμβρύου, τρόπο.
Ευχαριστώ όλους τους συνάδελφους για την εξαιρετική συγγραφική συμμετοχή τους.
Καλά Ανάγνωση!
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Mini Symposium

Yπερηχογράφημα μεταξύ 11ης
και 13ης εβδομάδας κύησης
Αθηνά Σούκα
1-2
Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΝΑ
«Αλεξάνδρα», Αθήνα,

Περίληψη
H μέτρηση της εμβρυικής βιομετρίας αποτελεί βασική παράμετρο του υπερηχογραφήματος δευτέρου τριμήνου. Η εμβρυική βιομετρία περιλαμβάνει τη μέτρηση της αμφιβρεγματικής διαμέτρους της εμβρυικής κεφαλής, της περιμέτρου της εμβρυικής κεφαλής, της περιμέτρου της εμβρυικής κοιλίας και του μήκους του
μηριαίου οστού. Άλλες βιομετρικές μετρήσεις μπορούν να επιτευχθούν τεχνικά όμως δεν προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες από τις βασικές βιομετρικές μετρήσεις με εξαίρεση την περίπτωση συγκεκριμένων
συγγενών ανωμαλιών. Η λήψη των κατάλληλων υπερηχογραφικών τομών αποτελεί βασική προϋπόθεση για
τη σωστή εκτίμηση των παραμέτρων που προκύπτουν από την εμβρυική βιομετρία όπως η ηλικία κύησης
και το εκτιμώμενο βάρος εμβρύου. Η μετρήσεις της κεφαλής του εμβρύου πραγματοποιούνται στο διαθαλαμικό επίπεδο, της κοιλίας του εμβρύου στο επίπεδο που ορίζεται από το στόμαχο, το ένα τρίτο της ομφαλικής φλεβός και την απουσία απεικόνισης των νεφρών ενώ η απεικόνιση του μηριαίου οστού απαιτεί την
απεικόνιση όλου του μήκους του και τη μέτρηση μόνο του οστεοποιημένου τμήματος της διάφυσης μεταξύ
των χόνδρων. Άλλες μετρήσεις όπως η μέτρηση της διαμέτρου της παρεγκεφαλίδας ή του βραχιονίου οστού
έχουν χρησιμότητα επί ύπαρξης συνδρόμων ή ως δείκτες εκτίμησης του κινδύνου γενετικών ανωμαλιών.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Υπέρηχος 11-13 εβδομάδων / Αυχενική διαφάνεια / Βιομετρία εμβρύου /
Χρωμοσωμικές ανωμαλίες εμβρύου

Το υπερηχογράφημα των 11 - 13 εβδομάδων
Η πρώτη λεπτομερής υπερηχογραφική εκτίμηση
του εμβρύου λαμβάνει χώρα στο τέλος του πρώτου
τριμήνου στα πλαίσια του υπερηχογραφήματος
11-13 εβδομάδων. Οι στόχοι της εξέτασης περιλαμβάνουν τον έλεγχο της εμβρυϊκής ανάπτυξης, την
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εκτίμηση της χοριονικότητας σε πολύδυμη κύηση,
τον υπολογισμό της πιθανότητας χρωμοσωμικής
ανωμαλίας και τον έλεγχο της ανατομίας του εμβρύου. Τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί η εκτίμηση της πιθανότητας πρώιμης προεκλαμψίας και
πρώιμης ενδομήτριας καθυστέρησης της εμβρυϊ-
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κής ανάπτυξης.
Η απεικόνιση είναι κυρίως διακοιλιακή ενώ η διακολπική απεικόνιση χρησιμοποιείται επικουρικά
ανάλογα με την κρίση του εξετάζοντος.

Βιομετρία του εμβρύου
Η βασική μέτρηση ελέγχου της εμβρυϊκής ανάπτυξης στις 11 - 13 εβδομάδες είναι το κεφαλουραίο
μήκος του εμβρύου (CRL), δηλαδή η μέτρηση του
μήκους από την κορυφή του κρανίου ως το ουραίο
άκρο του.1 Επικουρικά μπορεί να μετρηθούν η αμφιβρεγματική διάμετρος (BPD) και η περίμετρος
της κεφαλής (HC). Ο υπολογισμός της πιθανότητας
χρωμοσωμικής ανωμαλίας είναι δυνατός εφόσον
το CRL βρίσκεται μεταξύ 45-84 mm. Η μέτρηση του
CRL απεικονίζεται στην Εικόνα 1.
H μέτρηση του κεφαλουραίου μήκους είναι σημαντική αφενός γιατί επιβεβαιώνει την ηλικία κύησης,
αφετέρου γιατί μπορεί να είναι επηρεασμένη σε περιπτώσεις εμβρυϊκής ανωμαλίας.2,3
Η εκτίμηση της ηλικίας κύησης γίνεται με βάση
την πρώτη ημέρα της τελευταίας εμμήνου ρύσης
(ΤΕΡ) χρησιμοποιώντας τον κανόνα του Naegele
ώστε να υπολογίσουμε την πιθανή ημερομηνία
τοκετού (ΠΗΤ). Εάν η ΤΕΡ δεν είναι γνωστή ή αξιόπιστη ή εάν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από 7
ημέρες μεταξύ της ημερολογιακής και της υπερηχογραφικής ηλικίας κύησης συνιστάται η χρονολόγηση της κύησης να γίνεται με βάση τη μέτρηση του
CRL. Για τη χρονολόγηση με βάση το CRL προτιμάται η πρωιμότερη αξιόπιστη μέτρηση που είναι
διαθέσιμη. Εφόσον το CRL είναι μεγαλύτερο από
84mm η κύηση χρονολογείται με βάση την περίμετρο κεφαλής γιατί η επαναληψιμότητα της μέτρησης του CRL, άρα και η αξιοπιστία της χρονολόγησης, μειώνεται όσο μεγαλώνει το έμβρυο.4
Η ηλικία κύησης και επομένως και η ΠΗΤ που
έχουν υπολογισθεί στο πρώτο τρίμηνο δεν μεταβάλλονται σε επόμενα υπερηχογραφήματα και ισχύουν
ως το τέλος της κύησης.
Στις πολύδυμες κυήσεις για τον υπερηχογραφικό
υπολογισμό της ηλικίας κύησης χρησιμοποιείται το
CRL του μεγαλύτερου εμβρύου.
Σε κυήσεις που προκύπτουν από εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), η ηλικία κύησης πρέπει να υπολογίζεται εξαρχής με βάση την ημερομηνία ωοληψί-

ας και να μην αλλάζει με βάση το CRL. Σε κυήσεις
από κατεψυγμένα ωάρια χρησιμοποιείται η ημερομηνία εμβρυομεταφοράς.
Ο ακριβής υπολογισμός της ηλικίας κύησης είναι
πολύ σημαντικός γιατί η ανάπτυξη του εμβρύου
αξιολογείται σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
με βάση αυτή τη χρονολόγηση.
Το κεφαλουραίο μήκος επηρεάζεται σε περιπτώσεις ορισμένων χρωμοσωμικών ανωμαλιών (όπως η
τρισωμία 18 και η τριπλοειδία) που εκδηλώνονται
με πρώιμη σοβαρή ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης και ανατομικών ανωμαλιών (όπως η ανεγκεφαλία και οι καρδιακές ανωμαλίες).

Ο έλεγχος της χοριονικότητας σε δίδυμη κύηση
Οι δίδυμες κυήσεις μπορεί να προκύψουν:
Α. από τη γονιμοποίηση δύο διαφορετικών ωαρίων
οπότε προκύπτουν δύο ζυγώτες (διζυγωτικά δίδυμα) και
Β. Από τη γονιμοποίηση ενός ωαρίου οπότε προκύπτει ένας ζυγώτης που στη συνέχεια χωρίζεται σε
δύο ή σπάνια περισσότερους εμβρυϊκούς πόλους
(μονοζυγωτικά δίδυμα).5
Στις διζυγωτικές κυήσεις υπάρχουν πάντα δύο
πλακούντες (χόρια), δύο εμβρυϊκοί σάκκοι και δύο
έμβρυα και είναι επομένως πάντα διχοριακές, διαμνιακές.
Στις μονοζυγωτικές κυήσεις ανάλογα με το πότε
έγινε ο διαχωρισμός του ζυγώτη μπορεί να σχηματισθούν δύο πλακούντες (εάν ο διαχωρισμός έγινε τις
πρώτες τρεις ημέρες μετά τη γονιμοποίηση, διχοριακά δίδυμα) ή ένας πλακούντας (εάν ο διαχωρισμός
έγινε μετά την 3η ημέρα, μονοχοριακά δίδυμα). Τα
μονοχορικά δίδυμα έχουν πάντοτε ένα πλακούντα
αλλά μπορεί να έχουν δύο αμνιακούς σάκκους (διαχωρισμός μεταξύ 4ης και 14ης ημέρας, μονοχοριακά,
διαμνιακά δίδυμα), ένα αμνιακό σάκκο (διαχωρισμός ματαξύ 14-15ης ημέρας, μονοχοριακά, μονοαμνιακά δίδυμα) ή μπορεί ο εμβρυϊκός πόλος να μην
μπορέσει να διαχωρισθεί πλήρως (μετά τη 15η ημέρα, σιαμαία δίδυμα).
Η ζυγωτικότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί υπερηχογραφικά και δεν έχει συνήθως κλινική σημασία.
Η χοριονικότητα ωστόσο, δηλαδή το εάν τα δίδυμα
έχουν διαφορετικούς πλακούντες ή εάν μοιράζονται
ένα κοινό πλακούντα είναι πολύ σημαντική πληροΤόμος 6|Τεύχος 1, 2022
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Εικόνα 1. Μέτρηση κεφαλουραίου μήκους εμβρύου (crown-rump-length, CRL) στις 12 εβδομάδες κύησης.

φορία για την εξέλιξη και την παρακολούθηση της
κύησης.6 Η χοριονικότητα μπορεί να εκτιμηθεί με
μεγάλη αξιοπιστία στο πρώτο τρίμηνο της κύησης
με την απεικόνιση των υπερηχογραφικών σημείων
Λ (για τα διχοριακά δίδυμα) και Τ (για τα μονοχοριακά δίδυμα).7 Στα διχοριακά δίδυμα η μεμβράνη που χωρίζει τους δύο σάκκους περιέχει τα δύο
αμνιακά πέταλα και τα δύο χοριακά πέταλα οπότε
είναι παχύτερη και περιέχει χόριο (Εικόνα 2α). Στα
μονοχοριακά δίδυμα η διαχωριστική μεμβράνη περιέχει μόνο τα δύο αμνιακά πέταλα και είναι πολύ
λεπτότερη (Εικόνα 2β). Η απεικόνιση είναι πολύ χαρακτηριστική στο πρώτο τρίμηνο οπότε η διάγνωση
της χοριονικότητας πλησιάζει το 100% αλλά γίνεται
δυσκολότερη αργότερα όταν τα χοριακά πέταλα
υποστρέφουν. Στο δεύτερο τρίμηνο η εκτίμηση της
χοριονικότητας είναι λιγότερο αξόπιστη. Συγκεκριμένα η παρουσία του σημείου Λ είναι ενδεικτική
διχοριακής κύησης, αλλά η απουσία του δεν την
αποκλείει.
Τα μονοχορικά δίδυμα έχουν αυξημένη πιθανότητα επιπλοκών όπως ανατομικές ανωμαλίες, αποβολή,
πρόωρος τοκετός και ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης σε σχέση με τα διχοριακά δίδυμα.5,6 Οι Sebire
et al παρατήρησαν προοπτικά 365 διχοριακά δίδυμα
και 102 μονοχοριακά δίδυμα και βρήκαν ότι τα μο10
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νοχοριακά δίδυμα είχαν 6πλάσια εμβρυϊκή απώλεια
πριν τις 24 εβδομάδες (12.2% έναντι 2.8%), διπλάσια περιγεννητική θνησιμότητα (2.8% έναντι 1.8%),
διπλάσια πιθανότητα πολύ πρόωρου τοκετού (9.2%
έναντι 5.5%) και τετραπλάσια πιθανότητα εμβρυϊκής
μικροσωμίας και στα δύο έμβρυα (7.5% έναντι 1.7%)
σε σχέση με τα διχοριακά δίδυμα.6
Η επιβαρυμένη αυτή πρόγνωση οφείλεται είτε
στο ίδιο το γεγονός του διαχωρισμού που επηρεάζει
την οργανογένεση και οδηγεί σε άνιση κατανομή
της πλακουντιακής μάζας (ανατομικές ανωμαλίες, ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης), είτε/και
στην ανάπτυξη αρτηριο-φλεβικών αναστομώσεων
μεταξύ των δύο εμβρυϊκών κυκλοφοριών μέσα στον
κοινό πλακούντα (σύνδρομο υποκλοπής). Ώστε η
γνώση της χοριονικότητας της δίδυμης κύησης διαμορφώνει το πρωτόκολλο παρακολούθησής της.

Το υπερηχογράφημα στις 11-13 εβδομάδες για
τον υπολογισμό της πιθανότητας χρωμοσωμικής
ανωμαλίας
Ο υπολογισμός της πιθανότητας χρωμοσωμικής
ανωμαλίας γενικά αλλά και πιο συγκεκριμένα για
τις τρισωμίες 21, 18 και 13 υπήρξε ο πρώτος στόχος
του υπερηχογραφήματος 11-13 εβδομάδων.
Στη δεκαετία του 1980 έγινε η παρατήρηση ότι η
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Εικόνα 2α. Το σημείο Λ (βέλος) σε διχοριακή δίδυμη
κύηση.

Εικόνα 2β. Το σημείο Τ (βέλος) σε μονοχοριακή δίδυμη
κύηση.

παρουσία αυξημένης ποσότητας υγρού στον αυχένα του εμβρύου στο πρώτο τρίμηνο συχνά συνυπάρχει με χρωμοσωμικές ανωμαλίες.8 Το υγρό αυτό
ονομάσθηκε αυχενική διαφάνεια και υπάρχει σε
όλα τα έμβρυα από την αρχή της 10ης και μέχρι το
τέλος της 13ης εβδομάδας μεταξύ του δέρματος και
των μαλακών μορίων που βρίσκονται μπροστά από
τη σπονδυλική στήλη (Εικόνα 3). Ακολούθησαν μεγάλες μελέτες στο γενικό μαιευτικό πληθυσμό, κυρίως από την ομάδα του Fetal Medicine Foundation
και οι οποίες καθιέρωσαν τη μέτρηση της αυχενικής
διαφάνειας στις 11-13 εβδομάδες ως τη βασική εξέταση διαλογής του γενικού πληθυσμού για χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Στην πρώτη μεγάλη μελέτη σε
περίπου 100,000 έγκυες βρέθηκε ότι συνδυάζοντας
τη μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας με τη μητρική ηλικία μπορούμε να ανιχνεύσουμε 77% των
εμβρύων με τρισωμία 21 κατατάσσοντας 5% του
πληθυσμού στην ομάδα υψηλού κινδύνου (επομένως έχουμε ευαισθησία 77% για 5% ποσοστό θετικού αποτελέσματος).9 Συνδυάζοντας δύο ισχυρούς
δείκτες χρωμοσωμικής ανωμαλίας (την ηλικία της
μητέρας και την αυχενκή διαφάνεια) μπορούμε να
υπολογίσουμε την προσωποποιημένη πιθανότητα
κάθε εμβρύου για τις συχνότερες τρισωμίες (21, 18
και 13). Η αρχή είναι ότι κάθε έμβρυο έχει μια βασική πιθανότητα να πάσχει από μια από τις τρεις

αυτές τρισωμίες και η πιθανότητα αυτή εξαρτάται
από την ηλικία του ωαρίου και την ύπαρξη ιστορικού για τις συγκεκριμένες τρισωμίες σε προηγούμενη κύηση.10 Το ιστορικό τρισωμίας σε προηγούμενη κύηση αυξάνει την πιθανότητα για την ίδια
τρισωμία σε επόμενη κύηση, πιθανότατα μέσω μηχανισμού μωσαϊκού των γονάδων. Η βασική αυτή
πιθανότητα τροποποιείται ανάλογα με τη μέτρηση
της αυχενικής διαφάνειας. Επειδή η αυχενική διαφάνεια είναι μέγεθος μεταβαλλόμενο ανάλογα με
το κεφαλουραίο μήκος, ο υπολογισμός της πιθανότητας τρισωμίας γίνεται με βάση την απόκλιση της
αυχενικής διαφάνειας από την αναμενόμενη διάμεση τιμή για το συγκεκριμένο κεφαλουραίο μήκος
του εμβρύου, ώστε η πιθανότητα είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η μέτρηση της αυχενικής
διαφάνειας.
Η μέθοδος μέτρησης της αυχενικής διαφάνειας ακολουθεί συγκεκριμένη οδηγία και οι ιατροί/
υπερηχογραφιστές που τη διενεργούν οφείλουν να
πιστοποιούνται και να υπόκεινται σε συνεχή έλεγχο. Συγκεκριμένα η αυχενική διαφάνεια μπορεί
να μετρηθεί όταν βλέπουμε το έμβρυο σε ουδέτερη
θέση σε μέση οβελιαία τομή (ώστε να απεικονίζεται
ταυτόχρονα η άνω και κάτω γνάθος και το ρινικό
οστό), η εικόνα έχει μεγεθυνθεί ώστε να περιλαμβάνει το κεφάλι και το άνω τμήμα του θώρακα μόνο,
Τόμος 6|Τεύχος 1, 2022
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Α.

B.

Εικόνα 3. Οβελιαία τομή σε έμβρυο 12 εβδομάδων. Το βέλος απεικονίζει την αυχενική διαφάνεια. Α. Φυσιολογική
αυχενική διαφάνεια, Β. Αυξημένη αυχενική διαφάνεια.

12
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Πίνακας 1
Όργανο/Σύστημα

Ανωμαλία

Κρανίο/εγκέφαλος

Ακεραιότητα κρανίου, διαχωρισμός εγκεφαλικών ημισφαιρίων

Πρόσωπο*

Οβελιαία τομή, ρινικό οστό, άνω και κάτω γνάθος

Θώρακας/Καρδιά*

Άξονας καρδιάς, εικόνα 4 κοιλοτήτων

Κοιλιακό τοίχωμα

Είσοδος ομφαλίου λώρου

Γαστεντερικό σύστημα

Στομάχι στο άνω αριστερό τεταρτημόριο της κοιλιάς

Ουροποιητικό συστημα

Ουροδόχος κύστη στην πύελο

Άκρα

Ύπαρξη άνω και κάτω άκρων

οι κένσορες τοποθετούνται επάνω στις γραμμές που
ορίζουν την αυχενική διαφάνεια και το κεφαλουραίο μήκος του εμβρύου βρίσκεται μεταξύ 45 και
84mm (Εικόνα 3).
Στη διάρκεια των επομένων ετών μελετήθηκαν
και άλλοι βιοχημικοί και υπερηχογραφικοί δείκτες
και έτσι επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση με αύξηση της ευαισθησίας σε 96% για τρισωμία 21 για ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων 2,6%.11,12 Αντίστοιχα
υψηλή είναι και η ευαισθησία για τις άλλες δύο τρισωμίες 18 και 13 που ενισχύθηκε με τη χρήση αλγορίθμων ειδικών για κάθε τρισωμία.12
Οι βιοχημικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται
στο υπερηχογράφημα 11-13 εβδομάδων είναι η β
υπομονάδα της ελεύθερης χοριακής γοναδοτροφίνης (free β-hCG) και η πλακουντιακή πρωτεΐνη Α
(PAPP-A). Πρόκειται για πρωτεΐνες που παράγονται από τον πλακούντα και ανιχνεύονται στον
ορρό της μητέρας. Η συγκέντρωση των βιοχημικών
δεικτών συσχετίζεται με την ηλικία κύησης και με
μητρικά χαρακτηριστικά (βάρος, τόκο, κάπνισμα,
σακχαρώδης διαβήτης, ωοθυλακιορρηκτικά φάρμακα) και για αυτό το λόγο το μαθηματικό μοντέλο υπολογισμού πιθανότητας χρησιμοποιεί όχι την
απόλυτη τιμή της μέτρησης αλλά τα multiples of the
median (MoM), δηλαδή την απόκλιση από τη διαμέση τιμή , λαμβάνοντας υπόψη και τις προηγούμενες συσχετίσεις. Η συγκέντρωσή τους είναι επηρεασμένη σε κυήσεις με χρωμοσωμική ανωμαλία και
μάλιστα το βιοχημικό προφίλ διαφέρει ανάλογα
με την ανωμαλία.13 Έτσι στην τρισωμία 21 η free

β-hCG είναι αυξημένη (περίπου στο διπλάσιο από
τη διάμεση τιμή) και η PAPP-A ελλατωμένη (περίπου στο μισό από τη διάμεση τιμή). Αντίστοιχα
στις τρισωμίες 18 και 13 οι τιμές τους είναι συνήθως
πολύ ελλατωμένες.
Οι δευτερεύοντες υπερηχογραφικοί δείκτες που
χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του ελέγχου στις 1113 εβδομάδες είναι η απεικόνιση του ρινικού οστού
του εμβρύου, η μελέτη της ροής στο φλεβώδη πόρο
και της ροής στην τριγλώχινα βαλβίδα της καρδιάς.
Οι μελέτες στο γενικό πληθυσμό έχουν δείξει ότι
στα έμβρυα με τρισωμία 21 το ρινικό οστό δεν είναι
ορατό στις 11-13 εβδομάδες σε ποσοστό 60%, ο φλεβώδης πόρος εμφανίζει αναστροφή του α-κύματος
σε ποσοστό 66% και υπάρχει ανεπάρκεια στην τριγλώχινα βαλβίδα σε ποσοστό 55%. Τα αντίστοιχα
ποσοστά στα ευπλοϊδικά έμβρυα είναι 2,5%, 3% και
1%.14,15 Η κλινική εικόνα των συχνότερων χρωμοσωμικών ανωμαλιών στις 11-13 εβδομάδες έχει ως
εξής:
Τρισωμία 21: αυξημένη αυχενική διαφάνεια, αυξημένη β-hCG, χαμηλό PAPP-A, απόν ρινικό οστό,
ήπια ταχυκαρδία, ανεπάρκεια τριγλώχινας, ανάστροφή του α-κύματος στο φλεβώδη πόρο.
Τρισωμία 18: κεφαλουραίο μήκος μικρότερο από
το αναμενόμενο για την ηλικία κύησης, αυξημένη
αυχενική διαφάνεια, πολύ χαμηλές τιμές β-hCG
και PAPP-A, απόν ρινικό οστό, ήπια βραδυκαρδία,
ανεπάρκεια τριγλώχινας, ανάστροφή του α-κύματος στο φλεβώδη πόρο.
Τρισωμία 13: αυξημένη αυχενική διαφάνεια, χαΤόμος 6|Τεύχος 1, 2022
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μηλές τιμές β-hCG και PAPP-A, απόν ρινικό οστό,
έντονη ταχυκαρδία, ανεπάρκεια τριγλώχινας, ανάστροφή του α-κύματος στο φλεβώδη πόρο.
Είναι γενικώς παραδεκτό ότι πιθανότητα τρισωμίας μεγαλύτερη από 1: 100 θεωρείται αυξημένη και
συστήνεται έλεγχος του καρυοτύπου, ενώ πιθανότητα μικρότερη από 1:1,000 θεωρείται χαμηλή. Η διαχείρηση των ενδιάμεσων τιμών ποικίλει ανάλογα με
το πρωτόκολλο της χώρας και την επιθυμία των γονέων. Η εφαρμογή πρωτοκόλλου ελέγχου του πληθυσμού με υπερηχογράφημα στις 11-13 εβδομάδες
για μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας και των βιοχημικών δεικτών οδηγεί σε σημαντική αύξηση των
προγεννητικών διαγνώσεων χρωμοσωμικών ανωμαλιών και μείωση των διαγνωστικών επεμβάσεων.
Στη Δανία όπου εφαρμοζεται σε εθνικό επίπεδο ένα
τέτοιο πρόγραμμα από το το 2004, παρατηρήθηκε
διπλασιασμός στις προγεννητικές διαγνώσεις τρισωμίας 21 με συνοδό υποδιπλασιασμό των επεμβάσεων, ενώ ταυτόχρονα η μέση μητρική ηλικία
αυξήθηκε.16 Διεθνώς οι επιστημονικές εταιρείες συνιστούν το υπερηχογράφημα στις 11-13 εβδομάδες ως τη βασική εξέταση ελέγχου γιατί συνδυάζει
υψηλή ευαισθησία για χρωμοσωμικές ανωμαλίες,
δυνατότητα ελέγχου για σοβαρές ανατομικές ανωμαλίες και γενετικά σύνδρομα και χαμηλό κόστος.
Επεμβατικός έλεγχος για κλασσικό/μοριακό καρυότυπο συστήνεται σε κυήσεις υψηλού κινδύνου από
το συνδυασμένο έλεγχο (συνήθη όρια είναι κίνδυνος >1:300 για τρισωμία 21 ή >1:150 για τρισωμία
18/13) ή/και αυξημένη αυχενική διαφάνεια, σε οικογενειακό ιστορικό χρωμοσωμικής μετάθεσης και
σε διάγνωση σοβαρής ανατομικής ανωμαλίας. Πρόσφατα προτάθηκε από τη δανική ομάδα να προστεθούν στις ενδείξεις η ηλικία της μητέρας >45 έτη και
οι κυήσεις με πολύ υψηλές τιμές β-hCG ή πολύ χαμηλές τιμές PAPP-A.16

Κλινική διαχείρηση σε αυξημένη αυχενική διαφάνεια
Η αυξημένη αυχενική διαφάνεια είναι ένας μη ειδικός δείκτης που έχει συνδυασθεί και με άλλες κλινικά σημαντικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες (άλλες τρισωμίες, μεταθέσεις, ελλείψεις και διπλασιασμούς)
αλλά και σπανιότερα γενετικά σύνδρομα.17 Σε μια
μελέτη 522 εμβρύων με αυχενική διαφάνεια μεταξύ
14
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3.0 και 3.4mm βρέθηκαν χρωμοσωμικές ανωμαλίες σε ποσοστό 13.5% των εμβρύων. Από αυτές 69%
ήταν τρισωμίες 21/18/13 ενώ απο τις υπόλοιπες
ανωμαλίες οι μισές περίπου ήταν χρωμοσωμικές
ανωμαλίες του φύλου, τριπλοειδία ή άλλες σπανιότερες τρισωμίες που ανιχνεύονται στον κλασσικό
καρυότυπο και οι άλλες μισές ήταν ανωμαλίες σε
επίπεδο<10Mb που ανιχνεύονται μόνο με μοριακό
καρυότυπο (arrays CGH).17 Σε έμβρυα με αυξημένη
αυχενική διαφάνεια και φυσιολογικό καρυότυπο
παθολογικά ευρήματα από το μοριακό καρυότυπο
ανιχνεύονται σε ποσοστό περίπου 5%.18
Ανατομικές ανωμαλίες που απαντώνται συχνότερα σε έμβρυα με αυξημένη αυχενική διαφάνεια
είναι οι συγγενείς καρδιοπάθειες, η διαφραγματοκήλη, ο εξόμφαλος και η μεγακύστη.19,20 Επιπλέον
αρκετά σπάνια γενετικά σύνδρομα έχουν αναφερθεί σε έμβρυα με αυξημένη αυχενική διαφάνεια και
τουλάχιστον για κάποια από αυτά είναι πιθανό
να υπάρχει συσχέτιση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αυξημένη συχνότητα γενετικών νόσων
που οφείλονται σε μεταλλάξεις στα γονίδια που
κωδικοποιούν τον πρωτεϊνικό δρόμο RAS/MARK
(rasopathies) στα έμβρυα με αυξημένη αυχενική
διαφάνεια. Τα σύνδρομα αυτά εκδηλώνονται κλινικά με δυσμορφικά χαρακτηριστικά στο κρανίο
και το πρόσωπο, ανωμαλίες από την καρδιά, τους
νεφρούς και το μυοσκελετικό σύστημα, κοντό ανάστημα και αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου. Στην ενδομήτρια ζωή συχνά υπάρχει αυξημένη
αυχενική διαφάνεια στο πρώτο τρίμηνο και σε πιο
προχωρημένη κύηση κυστικό ύγρωμα, ύδρωπας και
πολυδράμνιο. Το γνωστότερο από αυτά τα σύνδρομα είναι το σύνδρομο Noonan. Ta σύνδρομα RAS
ανιχνεύνται συνήθως σε έμβρυα με πολύ αυξημένη
αυχενική διαφάνεια ή/και οίδημα ανά σάρκα στο
πρώτο τρίμηνο. Σε μια μελέτη 100 περίπου εμβρύων
με αυχενική διαφάνεια ≥ 3.5 mm και φυσιολογικό
καρυότυπο βρέθηκαν μεταλλάξεις συμβατές με σύνδρομα RAS σε 3% των εμβρύων.21
Επομένως η εύρεση αυξημένης αυχενικής διαφάνειας, ανεξάρτητα από την παρουσία άλλων ευρημάτων
και την υπολογιζόμενη πιθανότητα τρισωμίας αποτελεί ένδειξη περαιτέρω διερεύνησης. Το όριο καθορίζεται συνήθως στα 3.5mm που αντιστοιχούν στην 99η
εκ.θέση, αλλά υπάρχουν μελέτες που υποδεικνύουν
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ότι το όριο θα ήταν σκόπιμο να μειωθεί στα 3 mm.17
Η διερεύνηση του εμβρύου με αυξημένη αυχενική
διαφάνεια περιλαμβάνει τα εξής διαδοχικά βήματα: πρώτον έλεγχο με QF-PCR για τις συνήθεις τρισωμίες (21, 18, 13) και τις χρωμοσωμικές ανωμαλίες
του φύλου, δεύτερον έλεγχο για μικρο-ελλείψεις/
διπλασιασμούς με CMA (μοριακός καρυότυπος)
και τρίτον έλεγχο για σύνδρομα RAS για έμβρυα
με πολύ αυξημένη αυχενική διαφάνεια που εξελίσσεται σε ύγρωμα/ύδρωπα ή συνδυάζεται με άλλα
χαρακτηριστικά ευρήματα. Όσον αφορά στον απεικονιστικό έλεγχο συνιστάται αναλυτικό υπερηχογράφημα για την εξέταση της εμβρυϊκής ανατομίας
και την παρακολούθηση της εξέλιξης του υγρού και
υπερηχογράφημα καρδιάς εμβρύου. Ο απεικονιστικός έλεγχος επαναλαμβάνεται στις 20-24 εβδομάδες
στο υπερηχογράφημα Β επιπέδου.
Νευρο-αναπτυξιακή εξέλιξη σε έμβρυα με αυξημένη αυχενική διαφάνεια
Ο συνδυασμός της αυξημένης αυχενικής διαφάνειας με διάφορα γενετικά σύνδρομα οδήγησε σε
αυξημένη ανησυχία για τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή εξέλιξη αυτών των εμβρύων. Διάφορες
μικρές μελέτες δεν έδειξαν διαφορές μεταξύ εμβρύων με φυσιολογική ή με αυξημένη αυχενική
διαφάνεια. Ωστόσο σε μια μεγάλη πρόσφατη μελέτη υπάρχουν ενδείξεις αυξημένης πιθανότητας
μακροπρόθεσμων προβλημάτων στα έμβρυα με
αυχενική διαφάνεια ≥ 3.5mm.22 Τα στοιχεία που
παρουσιάζονται προέρχονται από τα έμβρυα που
εξετάσθηκαν για μέτρηση αυχενικής διαφάνειας
στο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου πληθυσμού της Δανίας μεταξύ 2008 και 2012 και για τα οποία υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή της παιδιατρικής τους
παρακολούθησης για χρονικό διάστημα 2 ως 6
ετών. Συγκρίθηκαν περίπου 217,000 παιδιά με αυχενική δαφάνεια<95η εκ.θέση, 4,700 παιδιά με αυχενική διαφάνεια μεταξύ 95ης και 99ης εκ.θέσης και
640 παιδιά με αυχενική διαφάνεια >99η εκ.θέση. Τα
έμβρυα με αυχενική διαφάνεια>99η εκ.θέση είχαν
αυξημένη πιθανότητα πνευματικής καθυστέρησης
(0.05%, 0.08% 0.31% στις τρεις ομάδες αντίστοιχα,
OR=6.16, CI=1.51-25) και αυξημένη πιθανότητα
αυτισμού (0.32%, 0.32% 0.78% στις τρεις ομάδες
αντίστοιχα, OR=2.48, CI=1.02-5.99). Παρόλο που
το δείγμα που εξετάσθηκε είναι μεγάλο ο απόλυτος

αριθμός των παιδιών με νευρο-αναπτυξιακά προβλήματα είναι μικρός και οι συγγραφείς συνιστούν
περαιτέρω παρακολούθηση. Επίσης σκόπιμο είναι
να τονίσουμε ότι παρά την αυξημένη πιθανότητα,
ο απόλυτος κίνδυνος παραμένει πολύ μικρός.

Ο έλεγχος της εμβρυϊκής ανατομίας στις 11-13
εβδομάδες
Ο έλεγχος της εμβρυικής ανατομίας στο υπερηχογράφημα 11- 13 εβδομάδων είναι ο πρώτος αναλυτικός έλεγχος των εμβρυικών οργάνων, εξίσου
σημαντικός όσον αφορά στις διαγνωστικές δυνατότητες όσο και το αναλυτικό υπερηχογράφημα στις
20-24 εβδομάδες (υπερηχογράφημα Β’ Επιπέδου).
Η ISUOG ( International Society of Ultrasound in
Obstetrics and Gynecology) και στη συνέχεια και
η Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική και
Γυναικολογια έχουν ενσωματώσει τον έλεγχο της
εμβρυϊκής ανατομίας στην οδηγία για το υπερηχογράφημα 11-13 εβδομάδων.
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει ενδεικτικά τα ανατομικά όργανα που συνιστάται να ελεγχθούν σε μια
εξέταση ρουτίνας στις 11- 13 εβδομάδες.
Πίνακας 1. Τα όργανα/συστήματα που συνιστάται να ελέγχονται στην εξέταση της εμβρυϊκής
ανατομίας στο πρώτο τρίμηνο. Στα όργανα που
σημειώνονται με αστερίσκο συνιστάται να γίνεται
προσπάθεια για απεικόνιση εφόσον είναι εφικτό.
Προοπτικές μελέτες έχουν δείξει ότι τουλάχιστον
το 40% των σοβαρών ανατομικών ανωμαλιών του
εμβρύου μπορούν να διαγνωσθούν στο υπερηχογράφημα των 11-13 εβδομάδων. Αντίστοιχη ευαισθησία (45%) για σοβαρές ανατομικές ανωμαλίες
βρέθηκε σε μετανάλυση 19 μελετών σε περίπου
120,000 έμβρυα, η οποία περιλαμβάνει δύο ελληνικές προοπτικές μελέτες σε σύνολο περίπου 5,000
εμβρύων.23-25 Η επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων
προϋποθέτει συστηματικό έλεγχο των οργάνων του
εμβρύου με βάση συγκεκριμένο πρωτόκολλο, εξειδίκευση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση του εξετάζοντος.
Η εξέταση ελεύθερου DNA
Τα τελευταία χρόνια και μετά από πολύχρονη ερευνητική προσπάθεια βρέθηκε ότι το μικρό κλάσμα
του ελεύθερου πλακουντιακού DNA που κυκλοΤόμος 6|Τεύχος 1, 2022
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φορεί στο μητρικό αίμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την ανίχνευση τρισωμιών. Σε μια μετανάλυση
με περίπου 224,000 ευπλοϊδικά δείγματα και περίπου 2,000 δείγματα με τρισωμία 21 η ευαισθησία της
μεθόδου ήταν 99.7% και τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα 0.04%. Για τις τρισωμίες 18 και 13 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 97.9% και 0.04% (τρισωμία 18)
και 99% και 0.04% (τρισωμία 13) αντίστοιχα.26 Για
τη μονοσωμία Χ και τις χρωμοσωμικές ανωμαλίες
του φύλου τα περιστατικά ήταν λίγα για να βγάλει
κανείς συμπεράσματα. Η μετανάλυση έδειξε ότι η
εξέταση του εμβρυϊκού αίματος για ελεύθερο DNA
ανιχνεύει το 99% των τρισωμιών 21/18/13 για ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων 0.13%.26 Αντίστοιχα
σε μετανάλυση της διαγνωστικής ικανότητας του
ελεύθερου DNA σε δίδυμες κυήσεις η ευαιθησία και
το ποσοστό ψευδώς θετικού αποτελέσματος ήταν
98% και 0.05% για τρισωμία 21, 89% και 0.03% για
τρισωμία 18 και 67% και 0.09% για τρισωμία 13 (με
πολύ μικρό αριθμό περιστατικών).27
Ο ρόλος του ελεύθερου DNA σε πρωτόκολλα
ελέγχου πληθυσμού για χρωμοσωμικές ανωμαλίες
και ειδικότερα για το σύνδρομο Down είναι υπό
εξέταση. Το ελεύθερο DNA είναι η καλύτερη διαθέσιμη μέθοδος ανίχνευσης για τις κοινές τρισωμίες
21/18/13 αλλά το κόστος της είναι αρκετά υψηλό,
οπότε προς το παρόν χρησιμοποιείται κυρίως σαν

δεύτερο επίπεδο ελέγχου (μετά το υπερηχογράφημα
στις 11-13 εβδομάδες) ενώ έχουν προταθεί διάφοροι
συνδυασμοί αποτελεσμάτων για να μεγιστοποιηθούν τα ωφέλη της υπερηχογραφικής εξέτασης και
να ελαχιστοποιηθούν τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα και το κόστος της εξέτασης.28 Επιπλέον η αυξημένη αυχενική διαφάνεια είναι ένας μη ειδικός
δείκτης που έχει συνδυασθεί και με άλλες κλινικά
σημαντικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες (άλλες τρισωμίες, μεταθέσεις, ελλείψεις και διπλασιασμούς) αλλά
και σπανιότερα γενετικά σύνδρομα.
Η αντικατάσταση του καρυοτύπου με εξέταση
ελεύθερου DNA θα οδηγούσε σε υπο-διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Οι Grossman et al μελέτησαν 110 έμβρυα με αυχενική δαφάνεια >3.0 mm και
βρήκαν ότι η εξέταση ελέυθερου DNA θα έχανε τη
διάγνωση στο 27% των χρωμοσωμικών ανωμαλιών
και το ποσοστό αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο (30%) σε
έμβρυα με αυχενική διαφάνεια ≥ 3.5mm.29 Ενδιαφέρον είναι ότι το ποσοστό αποτυχίας διάγνωσης είναι μεγαλύτερο στις νεώτερες γυναίκες (48% σε γυναίκες <35 ετών έναντι 13% σε γυναίκες ≥ 35 ετών).
Συμπερασματικά το υπερηχογράφημα 11-13
εβδομάδων είναι η πρώτη αναλυτική εξέταση του
εμβρύου που παρέχει πολύτιμές πληροφορίες για
χρωμοσωμικές και ανατομικές ανωμαλίες και κατευθύνει τον προγεννητικό έλεγχο. Θ

Take home messages
 πρώτη λεπτομερής υπερηχογραφική εκτίμηση του εμβρύου λαμβάνει χώρα μεταξυ 11ης και 13ης εβδοΗ
μαδας κυησης.
 ι κυριοι στοχοι της εξέτασης ειναι: ελεγχος εμβρυϊκής ανάπτυξης, εκτίμηση της χοριονικότητας σε πολύδυΟ
μη κύηση, υπολογισμόs της πιθανότητας χρωμοσωμικής ανωμαλίας και έλεγχος ανατομίας του εμβρύου.
 απεικόνιση είναι κυρίως διακοιλιακή ενώ η διακολπική απεικόνιση χρησιμοποιείται επικουρικά ανάλοΗ
γα με την κρίση του εξετάζοντος.
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Ultrasound scan between 11th and 13th gestational week

Synopsis
The estimation of fetal biometry is an essential step during the ultrasound examination of the fetus in the
second trimester of pregnancy. It includes the biparietal diameter, the head circumference, the abdominal
circumference, and the femoral length. Measuring other fetal biometric characteristics is less useful and can
be utilized when congenital anomalies are present. Obtaining the proper sonographic planes is of paramount
importance for the accurate calculation of the gestational age of pregnancy and the estimated fetal weight.
The biparietal and head circumference measurements are obtained at the transthalamic plane. The abdominal
circumference is obtained while the stomach and the one third of the umbilical vein are visible while the kidneys
are not visible. Finally, the femoral length can be measure when the whole of the femur is visualized, and the
calipers include the ossified diaphysis without the cartilage. Other measurement such as the trans cerebral
diameter or the humerus length are useful only in the presence of congenital anomalies or as ultrasound
markers.
KEYWORDS: Ultrasound scan 11-13 gestational weeks / Nuchal thickness / Fetal biometry /
Probability of fetal chromosomal abnormalities
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Περίληψη
H μέτρηση της εμβρυικής βιομετρίας αποτελεί βασική παράμετρο του υπερηχογραφήματος δευτέρου τριμήνου. Η εμβρυική βιομετρία περιλαμβάνει τη μέτρηση της αμφιβρεγματικής διαμέτρους της εμβρυικής κεφαλής, της περιμέτρου της εμβρυικής κεφαλής, της περιμέτρου της εμβρυικής κοιλίας και του μήκους του
μηριαίου οστού. Άλλες βιομετρικές μετρήσεις μπορούν να επιτευχθούν τεχνικά όμως δεν προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες από τις βασικές βιομετρικές μετρήσεις με εξαίρεση την περίπτωση συγκεκριμένων
συγγενών ανωμαλιών. Η λήψη των κατάλληλων υπερηχογραφικών τομών αποτελεί βασική προϋπόθεση για
τη σωστή εκτίμηση των παραμέτρων που προκύπτουν από την εμβρυική βιομετρία όπως η ηλικία κύησης
και το εκτιμώμενο βάρος εμβρύου. Η μετρήσεις της κεφαλής του εμβρύου πραγματοποιούνται στο διαθαλαμικό επίπεδο, της κοιλίας του εμβρύου στο επίπεδο που ορίζεται από το στόμαχο, το ένα τρίτο της ομφαλικής φλεβός και την απουσία απεικόνισης των νεφρών ενώ η απεικόνιση του μηριαίου οστού απαιτεί την
απεικόνιση όλου του μήκους του και τη μέτρηση μόνο του οστεοποιημένου τμήματος της διάφυσης μεταξύ
των χόνδρων. Άλλες μετρήσεις όπως η μέτρηση της διαμέτρου της παρεγκεφαλίδας ή του βραχιονίου οστού
έχουν χρησιμότητα επί ύπαρξης συνδρόμων ή ως δείκτες εκτίμησης του κινδύνου γενετικών ανωμαλιών.
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T

o υπερηχογράφημα δευτέρου τριμήνου της
κύησης προσφέρει πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για το καλώς έχειν της εγκυμοσύνης.
Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη μέτρηση της
εμβρυικής βιομετρίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν,
για την χρονολόγηση μίας κύησης που δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο πρώτου τριμήνου, για την εκτίμηση
του βάρους και της ανάπτυξης του εμβρύου καθώς
και ως δείκτες χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Η μέτρηση της εμβρυικής βιομετρίας στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης απαιτεί τεχνική δεξιότητα και γνώση
των εμβρυικών δομών που πρέπει να απεικονιστούν
αλλά και το σωστό τρόπο απεικόνισης ώστε να μπορούν να αποκομιστούν τα σωστά συμπεράσματα
από την εξέταση. Οι υπερηχογραφικές παράμετροι
που χρησιμοποιούνται στη μέτρηση της εμβρυικής βιομετρίας είναι η αμφιβρεγματική διάμετρος
(biparietal diameter BPD), η περίμετρος κεφαλής
(head circumference HC), η περίμετρος της κοιλιάς
(abdominal circumference AC) και το μήκος της διάφυσης του μηριαίου οστού (femoral length FL)1.
O τρόπος απεικόνισης είναι καθορισμένος και
πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ θεωρείται απαραίτητη η αποθήκευση των αντίστοιχων
εικόνων τόσο για ιατρονομικούς λόγους όσο και για
εσωτερικό έλεγχο της ακρίβειας της τεχνικής2.
Η μέτρηση της αμφιβρεγματικής διαμέτρου απαιτεί την λήψη εγκάρσιας διαθαλαμικής τομής του
εμβρυικού εγκεφάλου, με το δρέπανο του εγκεφάλου να απεικονίζεται κάθετα στη γωνία πρόσπτωσης των υπερήχων, τα ημισφαίρια του εγκεφάλου
να απεικονίζονται συμμετρικά, η συνεχής γραμμή
που παριστά το δρέπανο του εγκεφάλου να διακόπτεται από το διαφανές διάφραγμα και να μην
απεικονίζεται η παρεγκεφαλίδα (Εικόνα 1)1. Εκτός
από τις οδηγίες της Διεθνούς Κοινότητας Υπερήχων
στη Μαιευτική και Γυναικολογία (ISUOG), άλλοι
φορείς έχουν περιγράψει τον τρόπο μέτρησης της
αμφιβρεγματικής διαμέτρου με μικρές παραλλαγές χωρίς ιδιαίτερη κλινική σημασία. Η Βρετανική
Κοινότητα Ιατρικών Υπερήχων BMUS περιγράφει
την τομή που λαμβάνεται για τη μέτρηση της αμφιβρεγματικής διαμέτρου ως εγκάρσια διακοιλιακή
τομή με το κρανίο να απεικονίζεται δίκην μπάλας
rugby, το δρέπανο να είναι στο κέντρο και η συνεχής γραμμή του να διακόπτεται στο ένα τρίτο από

το διαφανές διάφραγμα, το πρόσθιο τοίχωμα των
πλάγιων κοιλιών να απεικονίζεται κεντρικά γύρω
από τη μέση γραμμή και να απεικονίζονται τα χοριοειδή πλέγματα των οπίσθιων κεράτων των πλαγίων κοιλιών (Εικόνα 2)3. Αναφορικά με την επιλογή του διαθαλαμικού ή του διακοιλιακού επιπέδου
για τη μέτρηση των βιομετρικών παραμέτρων της
κεφαλής, οι Napolitano και συνεργάτες κατέληξαν
πως και οι δύο επιλογές παράγουν αναπαραγώγιμα
αποτελέσματα, ανεξάρτητα από την ηλικία κύησης,
η περίμετρος της κεφαλής είναι παρόμοια και οι μετρήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της λήψης μπορούν αν χρησιμοποιηθούν εξίσου4.
H θέση στην οποία τοποθετούμε τους δείκτες για
να λάβουμε τη μέτρηση πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία καθώς έχουν περιγραφεί δύο
τεχνικές. Σε κάθε περίπτωση μετράται η ευρύτερη
διάμετρος του κρανίου που είναι κάθετη στο δρέπανο του εγκεφάλου5. Η τοποθέτηση των δεικτών
γίνεται στην έξω επιφάνεια των οστών του εμβρυικού κρανίου (τεχνική “έξω-έξω”) (Εικόνα 1) είτε
στην έξω επιφάνεια του οστού στην μία πλευρά και
στην έσω επιφάνεια του οστού στην άλλη πλευρά
(τεχνική “έξω-έσω”)5. Αμφότερες οι τεχνικές είναι
αποδεκτές αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα
αντίστοιχα νορμογράμματα για την ερμηνεία των
αποτελεσμάτων.
Η περίμετρος της κεφαλής του εμβρύου (HC) μετράται στο ίδιο ανατομικό επίπεδο που μετράται
και η αμφιβρεγματική διάμετρος που αναφέρθηκε
παραπάνω. Η έλλειψη που εμφανίζει το μηχάνημα τοποθετείται στην έξω πλευρά των οστών της
εμβρυικής κεφαλής1. Εναλλακτικά, η περίμετρος
κεφαλής μπορεί να υπολογιστεί με μαθηματικό
αλγόριθμο που περιλαμβάνει το BPD μετρημένο
με την τεχνική «έξω-έσω» και την μέτωπο-ινιακή
διάμετρο (occipitofrontal diameter OFD), η μέτρηση της οποίας γίνεται στο ίδιο ανατομικό επίπεδο
τοποθετώντας τον δείκτη στη μεσότητα των αντίστοιχων οστών του κρανίου1. Σύνηθες σφάλμα αποτελεί η μέτρηση της περιμέτρου συνυπολογίζοντας
το δέρμα που καλύπτει το εμβρυικό κρανίο και έτσι
αυξάνοντας, ψευδώς, την περίμετρο.
Η μέτρηση της περιμέτρου της κοιλιάς του εμβρύου (AC) αποτελεί, ίσως, την πιο απαιτητική
μέτρηση, ειδικά για τον άπειρο υπερηχογραφιστή.
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Εικόνα 1. Εγκάρσια διαθαλαμική τομή του εμβρυικού
εγκεφάλου, με το δρέπανο του εγκεφάλου να απεικονίζεται κάθετα στη γωνία πρόσπτωσης των υπερήχων, τα
ημισφαίρια του εγκεφάλου να απεικονίζονται συμμετρικά,
να απεικονίζεται το διαφανές διάφραγμα και να μην απεικονίζεται η παρεγκεφαλίδα.

Εικόνα 2. Εγκάρσια διακοιλιακή τομή με το κρανίο να
απεικονίζεται δίκην μπάλας rugby, το δρέπανο να είναι
στο κέντρο και η συνεχής γραμμή του να διακόπτεται στο
ένα τρίτο από το διαφανές διάφραγμα, το πρόσθιο τοίχωμα
των πλάγιων κοιλιών να απεικονίζεται κεντρικά γύρω από
τη μέση γραμμή και να απεικονίζονται τα χοριοειδή πλέγματα των οπίσθιων κεράτων των πλαγίων κοιλιών.

Εικόνα 3. Εγκάρσια τομή της κοιλιακής χώρας κατά την
οποία απεικονίζονται η ομφαλική φλέβα στο ύψος του πυλαίου κόλπου και η γαστρική φυσαλίδα, χωρίς να απεικονίζονται οι νεφροί και με την κοιλιά να απεικονίζεται κατά
το δυνατόν πιο στρογγυλή.

Εικόνα 4. Μετράται η οστεοποιημένη διάφυση του μηριαίου οστού στο μεγαλύτερο άξονά της. Η γωνία πρόσπτωσης της δέσμης των υπερήχων στο μηριαίο οστό πρέπει να
είναι μεταξύ 45ο και 90ο

Αυτό οφείλεται στην απουσία συμμετρίας, στη χαμηλή ηχογένεια αλλά και στις αλλαγές που προκαλούνται από τη θέση του εμβρύου, τις κινήσεις του
και την εμβρυική αναπνοή6. Πραγματοποιείται
σε εγκάρσια τομή της κοιλιακής χώρας κατά την
οποία απεικονίζονται η ομφαλική φλέβα στο ύψος
του πυλαίου κόλπου και η γαστρική φυσαλίδα, χωρίς να απεικονίζονται οι νεφροί και με την κοιλιά

να απεικονίζεται κατά το δυνατόν πιο στρογγυλή
(Εικόνα 3)1. Ο ηχοβολέας πρέπει να είναι κάθετος
στην κοιλιά του εμβρύου και οι κατώτερες πλευρές
εκατέρωθεν να απεικονίζονται συμμετρικά6.Η τοποθέτηση των δεικτών γίνεται στην επιφάνεια του
δέρματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε η έλλειψη είτε οι δύο κάθετες διάμετροι: προσθιοπίσθια
διάμετρος της κοιλίας (anteroposterior abdominal
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diameter APAD) και εγκάρσια διάμετρος της κοιλίας (transverse abdominal diameter TAD)1. Μικρές
διαφορές στην περιγραφή του τρόπου απεικόνισης
της σωστής εγκάρσιας τομής για τη μέτρηση της κοιλιακής περιμέτρου του εμβρύου χωρίς ουσιαστικές
διαφορές στο τελικό αποτέλεσμα, έχουν περιγραφεί.
Για παράδειγμα, η BMUS περιγράφει τη τομή ως
την πιο σφαιρική τομή στην οποία αναγνωρίζεται η
σπονδυλική στήλη και η κατιούσα αορτή οπισθίως,
η ομφαλική φλέβα στο πρόσθιο ένα τρίτο της κοιλίας και η γαστρική φυσαλίδα στο ίδιο επίπεδο3. Κατ’
άλλους, το επίπεδο της τομής ορίζεται από την απεικόνιση της ένωσης της αριστερής με τη δεξιά πυλαία
φλέβα, σημείο που περιγράφεται δίκην μπαστουνιού
χόκεϊ7. Σύνηθες σφάλμα στη λήψη της κατάλληλης
τομής για τη μέτρηση του AC είναι η υπερβολική
κλίση της τομής κεφαλικά με αποτέλεσμα την απεικόνιση μεγάλου μέρους της ομφαλικής φλέβας6.
Η μέτρηση του μήκους του μηριαίου οστού αν και
φαινομενικά η απλούστερη από τις βιομετρικές μετρήσεις παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Η ιδανική τομή για τη μέτρηση του μήκους του μηριαίου
οστού (FL) περιλαμβάνει την απεικόνιση των δύο
οστεοποιημένων μεταφύσεων του μηριαίου οστού8,9.
Στο εγγύς άκρο απεικονίζεται ο μείζονας τροχαντήρας ή η κεφαλή του μηριαίου οστού και στο άπω
άκρο απεικονίζονται οι κόνδυλοι του μηριαίου
οστού10. Μετράται η οστεοποιημένη διάφυση του
μηριαίου οστού στο μεγαλύτερο άξονά της. Η γωνία
πρόσπτωσης της δέσμης των υπερήχων στο μηριαίο
οστό πρέπει να είναι μεταξύ 45ο και 90ο (Εικόνα 4).
Ο δείκτης τοποθετείται στην άκρη της διάφυσης, στο
όριο μεταξύ οστού και χόνδρου10, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η άπω επίφυση του μηριαίου οστού,
όταν αυτή απεικονίζεται1 και δεν περιλαμβάνουν
την κεφαλή του μηριαίου οστού11. Όταν απεικονίζονται και τα δύο μηριαία οστά θα πρέπει να μετράται αυτό που είναι πλησιέστερα στον ηχοβολέα. Τα
βασικότερα λάθη στη μέτρηση του μηριαίου οστού
περιλαμβάνουν είτε τη μη πλήρη απεικόνιση του
μηριαίου (κεφαλή ή μείζων τροχαντήρας – μηριαίοι
κόνδυλοι) είτε τη μέτρηση μη οστεοποιημένου τμή-

ματος του μηριαίου οστού.
Οι υπερηχογραφικές μετρήσεις που καταγράφονται για την εμβρυική βιομετρία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του εκτιμώμενου βάρους του εμβρύου. Μέχρι σήμερα έχουν
περιγραφεί περισσότερες από 30 διαφορετικές εξισώσεις για τον υπολογισμό του εκτιμώμενου βάρους του εμβρύου χρησιμοποιώντας περισσότερες
ή λιγότερες παραμέτρους12. Οι δύο πιο δημοφιλείς
τύποι για τον υπολογισμό του εκτιμώμενου εμβρυικού βάρους είναι ο τύπος του Warsof με την τροποποίηση από Shepard και ο τύπος του Hadlock13–16.
H μέθοδος του Hadlock ίσως είναι η προτιμότερη
καθώς έχει το μικρότερο ποσοστό σφάλματος και τη
μεγαλύτερη δυνατή αναπαραγωγιμότητα μεταξύ
των διαφόρων μεθόδων. Χρησιμοποιεί τις τέσσερις
βασικές παραμέτρους που μετρούνται στο υπέρηχο
βιομετρίας και είναι πιο αποτελεσματική στον υπολογισμό ακραίων εκατοστιαίων θέσεων σε σχέση με
άλλες μεθόδους όπως η INTERGROWTH-21 που
χρησιμοποιεί μόνο τα HC και AC17. H προσθήκη
επιπλέον παραμέτρων δεν έχει φανεί να βελτιώνει
την ακρίβεια του υπολογισμού12.
Η μέτρηση άλλων βιομετρικών παραμέτρων του
εμβρύου όπως της έσω και έξω διακογχικής διαμέτρου18, της εγκάρσιας παρεγκεφαλιδικής διαμέτρου19, του μήκους των λοιπών μακρών οστών20, του
μήκους της κλείδας21 και του μήκους του άκρου ποδός22 έχει περιγραφεί και έχει χρήσεις σχετικά με την
έλεγχο της ανατομίας του εμβρύου και τον έλεγχο
για συγγενείς και χρωμοσωμικές ανωμαλίες αλλά η
περιγραφή τους ξεφεύγει από το σκοπό του παρόντος άρθρου. Η χρησιμότητα της μέτρησης αυτών
των παραμέτρων με σκοπό την εκτίμηση της ηλικίας
κύησης αμφισβητείται καθώς παρουσιάζουν μεγαλύτερη διακύμανση σε σχέση με τις βασικές βιομετρικές παραμέτρους, ειδικά όσο προχωρά η ηλικία
κύησης. Παρ’ όλα αυτά, θα μπορούσαν να έχουν
θέση σε περιπτώσεις εμβρυικών ανωμαλιών όπως
ομφαλοκήλη ή ανεγκεφαλία που δεν επιτρέπουν τη
χρήση των συνήθων εμβρυικών βιομετρικών παραμέτρων. Θ
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Take home messages
H εμβρυική βιομετρία στο δεύτερο τρίμηνο είναι χρήσιμη για την χρονολόγηση κυήσεων που δεν χρονολογήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο, για την παρακολούθηση της εμβρυικής ανάπτυξης αλλά και για την αναζήτηση συγγενών και χρωμοσωμικών ανωμαλιών
 ι απαιτούμενες μετρήσεις περιλαμβάνουν την αμφιβρεγματική διάμετρο (BPD), την περίμετρο της εμΟ
βρυικής κεφαλής (HC), την περίμετρο της κοιλίας του εμβρύου (AC) και το μήκος του μηριαίου οστού (FL)
Υπάρχουν μικρές διαφορές ως προς τον ιδανικό τρόπο μέτρηση των παραπάνω παραμέτρων μεταξύ των κατευθυντήριων οδηγιών των διαφόρων επιστημονικών οργανώσεων χωρίς όμως ουσιαστική κλινική σημασία

SECOND TRIMESTER OBSTETRIC ULTRASOUND

Fetal biometry.What must be measured and how?
Synopsis

The estimation of fetal biometry is an essential step during the ultrasound examination of the fetus in the
second trimester of pregnancy. It includes the biparietal diameter, the head circumference, the abdominal
circumference, and the femoral length. Measuring other fetal biometric characteristics is less useful and can
be utilized when congenital anomalies are present. Obtaining the proper sonographic planes is of paramount
importance for the accurate calculation of the gestational age of pregnancy and the estimated fetal weight.
The biparietal and head circumference measurements are obtained at the transthalamic plane. The abdominal
circumference is obtained while the stomach and the one third of the umbilical vein are visible while the kidneys
are not visible. Finally, the femoral length can be measure when the whole of the femur is visualized, and the
calipers include the ossified diaphysis without the cartilage. Other measurement such as the trans cerebral
diameter or the humerus length are useful only in the presence of congenital anomalies or as ultrasound
markers.
KEYWORDS: Fetal biometry / Biparietal diameter / Head circumference / Abdominal circumference
/ Femoral length / Estimated fetal weight
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Περίληψη
Το υπερηχογράφημα β’ επιπέδου αποτελεί τη βασική υπερηχογραφική εξέταση για τον έλεγχο της εμβρυικής ανατομίας κατά τη διάρκεια της κύησης. Οι δυνατότητες της τεχνολογίας των υπερήχων έχουν καταστίσει δυνατό τον ενδελεχή έλεγχο πολλών εμβρυικών ανατομικών δομών. Βέβαια, ανομοιογένειες σχετικά
με την εκπαίδευση των υπερηχογραφιστών, το διαθέσιμο χρόνο της εξέτασης και το κόστος οδήγησαν στην
υιοθέτηση συγκεκριμένων πλαισίων μέσα στα οποία πρέπει να γίνεται ο έλεγχος της εμβρυικής ανατομίας.
Κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο εξετάζεται το εμβρυικό κρανίο και οι δομές του εμβρυικού εγκεφάλου,
το πρόσωπο του εμβρύου, ο αυχένας του, η εμβρυική καρδιά ως προς τη θέση της, τις κοιλότητές της και την
έξοδο των μεγάλων αγγείων, ο θώρακας, η κοιλιακή χώρα, ο στόμαχος, η είσοδος του ομφαλίου, ο αριθμός
των αγγείων του, οι νεφροί, η ουροδόχος κύστη, η σπονδυλική στήλη, τα άνω και κάτω άκρα και τα έξω γεννητικά όργανα. Τέλος, κατά τον έλεγχο της εμβρυικής ανατομίας ελέγχεται ο πλακούς καθώς και η είσοδος
του ομφαλίου στον πλακούντα. Η επίτευξη του ελέγχου των παραπάνω δομών απαιτεί τη λήψη των κατάλληλων υπερηχογραφικών τομών, οι οποίες έχουν συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια καθώς και
βαθιά γνώση της εμβρυικής ανατομίας.
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Εισαγωγή
Το υπερηχογράφημα β’ επιπέδου αποτελεί την κατεξοχήν υπερηχογραφική εξέταση κατά την κύηση
για την εκτίμηση της εμβρυικής ανατομίας. Η ύπαρξη διαφορετικών προσεγγίσεων στην διενέργεια του
υπερηχογραφήματος β’ επιπέδου εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες όπως η ανάλυση του μηχανήματος, η εμπειρία του υπερηχογραφιστή, το νομικό
πλαίσιο για τον υπερηχογραφικό έλεγχο στην κύηση, το νομικό πλαίσιο σχετικά με τη προγεννητική
διαχείριση και αντιμετώπιση συγγενών ανωμαλιών, το κόστος και η διαθεσιμότητα του χρόνου ανά
εξέταση. Έτσι καθίσταται αναγκαίος ο καθορισμός
των ελάχιστων ανατομικών δομών που θα πρέπει
να εξεταστούν κατά την διενέργεια του υπερηχογραφήματος β’ επιπέδου, ώστε να υπάρχει ομοιογένεια ως προς την διενέργεια της εξέτασης μεταξύ
των διαφόρων κέντρων. Διάφορες διεθνείς οργανώσεις και κρατικοί φορείς έχουν καταρτήσει πίνακες
σχετικά με τον τρόπο και την έκταση που πρέπει να
έχει η συγκεκριμένη εξέταση. Παρακάτω, θα αναφερθούμε στις οδηγίες όπως αυτές περιγράφονται
από τη Διεθνή Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική
και Γυναικολογία (ISUOG)1 καθώς και φορείς όπως
το Ίδρυμα Ιατρικής Εμβρύου (FMF), το Βασιλικό
Κολλέγιο
Μαιευτήρων Γυναικολόγων (RCOG) και το Αμερικάνικο Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων
(ACOG).
Κεφαλή και εμβρυικός εγκέφαλος
Οι βασικές ανατομικές δομές που πρέπει να εξεταστούν κατά την εξέταση της εμβρυικής κεφαλής διαχωρίζονται στο εμβρυικό κρανίο και τον εμβρυικό
εγκέφαλο. Ξεκινώντας με τη μελέτη του εμβρυικού
κρανίου, οι παράμετροι που πρέπει να εκτιμηθούν
είναι το μέγεθος, το σχήμα, η ακεραιότητα και η
οστική πυκνότητα. Το μέγεθος εκτιμάται εύκολα
κατά την αρχική μέτρηση της εμβρυικής βιομετρίας
όπως αυτή περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο
του παρόντος. Το σχήμα του κρανίου είναι φυσιολογικά οβάλ και οποιαδήποτε τροποποίησή του (δίκην λεμονιού, δίκην φράουλας, δίκην τριφυλλιού
κ.α.) θα πρέπει να διερευνάται περεταίρω. Η ακεραιότητα του εμβρυικού κρανίου συνίσταται στην
απουσία οστικών ελλειμάτων. Τέλος, η ομοιογενής
28
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οστική πυκνότητα που απεικονίζεται με συνεχή
ηχογενή δομή του κρανίου αποκλείει παθήσεις πτωχής οστεοποίησης όπως ατελή οστεογένεση.
Η εκτίμηση της ανατομίας του εμβρυικού εγκεφάλου μπορεί να ολοκληρωθεί με 3 εγκάρσιες τομές. Αυτές περιλαμβάνουν την διακοιλιακή τομή,
τη διαθαλαμική τομή και την δια-παρεγκεφαλιδική τομή2. Οι δομές που εξετάζονται περιλαμβάνουν το διαφανές διάφραγμα, το δρέπανο του
εγκεφάλου, τους θαλάμους, τις πλάγιες κοιλίες του
εγκεφάλου, την παρεγκεφαλίδα και τη μεγάλη δεξαμενή(2). Κατά τη διακοιλιακή τομή απεικονίζεται σε γωνία 90ο με την προσπίπτουσα δέσμη των
υπερήχων το δρέπανο του εγκεφάλου ως ενιαία
ηχογενής γραμμή η οποία διακόπτεται μόνο από
το διαφανές διάφραγμα προσθίως. Οπισθίως και
εκατέρωθεν της μέσης γραμμής απεικονίζονται τα
οπίσθια κέρατα των πλάγιων κοιλιών (που περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα χοριοειδή πλέγματα)3.
Κατά την υπινιοβρεγματική ή δια-παρεγκεφαλιδική τομή απεικονίζεται προσθίως το διαφανές
διάφραγμα και τα πρόσθια κέρατα των πλαγίων
κοιλιών και οπισθίως η παρεγκεφαλίδα με τον
σκώληκα αυτής, η μεγάλη δεξαμενή και η αυχενική πτυχή3. H διαθαλαμική τομή απεικονίζει τα
πρόσθια κέρατα των πλάγιων κοιλιών, το διαφανές διάφραγμα, τους θαλάμους καθώς και τις έλικες του Ιππόκαμπου4.

Πρόσωπο
Κατά την εκτίμηση του εμβρυικού προσώπου θα
πρέπει να απεικονίζεται κατ’ ελάχιστο το άνω χείλος για τον αποκλεισμός λαγώχειλου5. H απεικόνιση του άνω χείλους πραγματοποιείται με στεφανιαία τομή η οποία περιλαμβάνει την άκρη της ρινός
και τα άνω και κάτω χείλη3.Η οβελιαία απεικόνιση
του εμβρυικού προσώπου προσφέρει πολλές πληροφορίες σχετικά με τη φυσιολογική ανατομία του
μετωπιαίου οστού, του ρινικού οστού και της κάτω
γνάθου (Εικόνα 1) ενώ η εγκάρσια απεικόνιση επιτρέπει την αξιολόγηση των φακών των εμβρυικών
οφθαλμών.
Αυχένας
Η εξέταση του εμβρυικού αυχένα πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο για τον αποκλεισμό ύπαρξης
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Εικόνα 1. Οβελιαία τομή του εμβρυϊκού προσώπου με
μέτρηση του ρινικού οστού.

Εικόνα 2. Οβελιαία απεικόνιση της σπονδυλικής στήλης.

Εικόνα 3. Μέτρηση της προσθιοπίσθιας διαμέτρου των
νεφρικών πυέλων άμφω.

Εικόνα 4. Περιφερική είσοδος της ομφαλίδος στο κάτω
χείλος του πλακούντα.

παθολογίας στην εν λόγω περιοχή. Ο αυχένας θα
πρέπει να απεικονίζεται ως ομαλή κυλινδρική δομή
χωρίς την παρουσία εξωφυτικών δομών, μαζών ή
συλλογής υγρού6.

Καρδιά
Κατά την απεικόνιση της εμβρυικής καρδιάς οι
προτιμώμενες ρυθμίσεις του μηχανήματος περιλαμβάνουν μείωση του εύρους του πεδίου και υιοθέτηση μονήρους ακουστικής εστίας (ώστε να επιτευχθεί
αύξηση του ρυθμού ανανέωσης) και μεγέθυνση
μέχρι η καρδιά να καταλαμβάνει το 1/3 με ½ της
οθόνης.
Αρχικά αξιολογείται η θέση της καρδιάς που φυσιολογικά είναι στην αριστερή πλευρά του θώρακα
με κλίση 45ο +/- 20ο προς τα αριστερά9. Ακολούθως
μετράται η καρδιακή συχνότητα με το φυσιολογικό
όριο να είναι μεταξύ 110 και 160 παλμών ανά λεπτό.
H εξέταση της εμβρυικής καρδιάς για τους σκοπούς
του υπερηχογραφήματος β’ επιπέδου περιλαμβάνει
την τομή τεσσάρων κοιλοτήτων, την τομή απεικόνι-

Θώρακας
Ο εμβρυικός θώρακας θα πρέπει να έχει φυσιολογικό σχήμα και η μετάβαση προς την κοιλία να
πραγματοποιείται ομαλά. Τα πλευρά αντίστοιχα
θα πρέπει να έχουν φυσιολογικό σχήμα ενώ και οι
δύο πνεύμονες θα πρέπει να απεικονίζονται ομοιογενείς, ενώ δεν θα πρέπει να απεικονίζεται στροφή
του μεσοθωρακίου ή μάζες στη θωρακική κοιλότητα. Το διάφραγμα απεικονίζεται ως μία υποηχογενής γραμμή που χωρίζει τη θωρακική από την κοιλιακή κοιλότητα7,8.
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σης της εξόδου των μεγάλων αγγείων και την τομή
τριών αγγείων10. Για να επιτευχθεί η τομή τεσσάρων
κοιλοτήτων λαμβάνεται εγκάρσια τομή του θώρακα – συμπεριλαμβανομένης μίας πλευράς – και του
σταυρού της καρδιάς3. Η τομή των τριών αγγείων και
της τραχείας απεικονίζει την πνευμονική αρτηρία σε
επικοινωνία με τον αρτηριακό πόρο, το αορτικό τόξο
και την άνω κοίλη φλέβα3,11. H τομή της εξόδου της
αριστεράς κοιλίας απεικονίζει την αορτή όπως αυτή
εξέρχεται από την αριστερή κοιλία και αντίστοιχα
απεικονίζεται η έξοδος του πνευμονικού κορμού από
τη δεξιά κοιλία3,11. Με την τομή ελέγχου της «εξόδου»
των αγγείων μπορούν να αποκλειστούν ανωμαλίες
όπως η τετραλογία Fallot, η μετάθεση μεγάλων αγγείων, η διπλοέξοδος δεξιά κοιλία και ο κοινός αρτηριακός κορμός. Τα φυσιολογικά μεγάλα αγγεία έχουν
περίπου την ίδια διατομή και θα πρέπει να χιάζονται
καθώς εξέρχονται από την αντίστοιχη κοιλία.

Κοιλιακή χώρα
Κατά την εξέταση της κοιλιακής χώρας του εμβρύου
θα πρέπει να απεικονιστεί η είσοδος του ομφαλίου
σε ακέραιο κοιλιακό τοίχωμα, η θέση του στομάχου
στα αριστερά, η ύπαρξη εντέρου και ο αποκλεισμός
παθολογικών συλλογών υγρού όπως δίκην διπλής
φυσαλίδος, εντερικών κύστεων κτλ12.
Σκελετός
Η μελέτη του εμβρυικού σκελετού περιλαμβάνει
εξέταση των οστών των άκρων και της σπονδυλικής
στήλης. Η μελέτη των άκρων περιλαμβάνει τόσο
την καταγραφή δύο χεριών (βραχίονας – πήχης –
άκρα χείρα) όσο και δύο ποδιών (μηρός – κνήμη –
άκρος πούς)13. Η καταγραφή και μέτρηση των μακρών οστών είναι επιθυμητή αλλά η καταμέτρηση
των δακτύλων των χεριών και των ποδιών δεν είναι
απαιτούμενου του υπερηχογραφικού ελέγχου β’
επιπέδου.
Η εκτίμηση της σπονδυλικής στήλης απαιτεί ενδελεχή προσέγγιση. Απαιτείται προβολή της σπονδυλικής στήλης τόσο από οβελιαία (Εικόνα 2) όσο
και από στεφανιαία λήψη από τον αυχένα μέχρι
και το ιερό οστό για τον έλεγχο της ακεραιότητάς
της και τον αποκλεισμό δισχιδούς ράχης, αγενεσίας του ιερού οστού και άλλων σπονδυλικών ανωμαλιών14.
30
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Ουροποιητικό Σύστημα
Κατά την εκτέλεση του υπερηχογραφήματος β’ επιπέδου θα πρέπει να απεικονιστούν τόσο οι νεφροί
όσο και η ουροδόχος κύστη. Η μέτρηση της προσθοπίσθιας διαμέτρου των νεφρικών πυέλων μπορεί να
αποκλείσει την πυελοκαλυκική διάταση (Εικόνα 3)
ενώ η μέτρηση της διαμέτρου της ουροδόχου κύστης
είναι χρήσιμη σε υποψία διάτασης (βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας κτλ). Αντιστοίχως, παρατεταμένη
αδυναμία απεικόνισης της ουροδόχου κύστης απαιτεί παραπομπή για πιο ενδελεχή έλεγχο.
Πλακούς
Η αξιολόγηση του πλακούντα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του υπερηχογραφήματος β’ επιπέδου. Υπερηχογραφικά καταγράφεται η θέση του
πλακούντα, η απόστασή του από το έσω τραχηλικό
στόμιο καθώς και η ηχογένειά του. Η παρουσία αιμορραγίας, πολλαπλών κυστικών περιοχών ή πλακουντιακών μαζών πρέπει να σημειώνεται και απαιτεί περεταίρω διερεύνηση. Στην περίπτωση που ο
πλακούς φθάνει μέχρι το έσω τραχηλικό στόμιο ή το
καλύπτει απαιτείται επανεξέταση στο τρίτο τρίμηνο
της κύησης15. Σε ασθενείς με ιστορικό χειρουργείου
στη μήτρα, όταν ο πλακούς καλύπτει την περιοχή
της ουλής απαιτείται διερεύνηση για στοιχεία διείσδυσης όπως απώλεια της διαυγούς ζώνης, παρουσία
πολλαπλών αιματολιμνών, παρουσία τροφοφόρων
αγγείων στις αιματολίμνες με αρτηριακή ή μικτή
ροή, αυξημένη αγγείωση στην μητροπλακουντιακή
συμβολή, λέπτυνση του μυομητρίου και εξωφυτικές
πλακουντιακές μάζες16.
Ομφάλιος λώρος
Εκτός από την είσοδο του ομφαλίου στην κοιλιακή
χώρα του εμβρύου η οποία ελέγχεται για την απουσία ομφαλοκήλης ή γαστρόσχισης, ο ομφάλιος λώρος
ελέγχεται για την παρουσία τριών αγγείων καθώς
και στην είσοδό του στον πλακούντα για την ύπαρξη περιφερικής ή υμενώδους έκφυσης της ομφαλίδος
καθώς και προδρομικών αγγείων (Εικόνα 4).
Γεννητικά όργανα
Ο χαρακτηρισμός του φύλου κατά το υπερηχογράφημα β’ επιπέδου πρέπει να γίνεται μόνο μετά από
σχετική συγκατάθεση του γονέα. Θ
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Take home messages
 ο υπερηχογράφημα β’ επιπέδου αποτελεί τη βασικότερη υπερηχογραφική εξέταση για την αξιολόγηση της
Τ
εμβρυικής ανατομίας κατά τη διάρκεια της κύησης.
 απεικόνιση συγκεκριμένων ανατομικών δομών μπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη μεγάλου αριθμού συγΗ
γενών ανωμαλιών.
 σωστή απεικόνιση των εν λόγω ανατομικών δομών απαιτεί τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και τη βαθιά
Η
γνώση της εμβρυικής ανατομίας.
 αρά την ύπαρξη διαφορετικών κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την τομές που απαιτείται να λάβει ο
Π
υπερηχογραφιστής, οι ελάχιστες απαιτήσεις τους δεν διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό.

SECOND TRIMESTER OBSTETRIC ULTRASOUND

Fetal anatomy. Which anatomical areas need to be examined and how?
Synopsis
The second trimester anomaly scan is the most important sonographic test during pregnancy for the
examination of fetal anatomy. Advances in ultrasound technology allow us to perform a detailed examination
of many fetal anatomical structures. However, the level of training of different sonographers who perform
the examination, the time that is specified for each patient and the cost have led in the adoption of specific
guidelines for performing the anomaly scan. During the examination the sonographer evaluates the fetal
scull, the morphology of the brain, the fetal face, the fetal neck, the position of the heart, the four chambers and
the outlet of the main cardiac vessels, the thorax, the abdomen, the stomach, the insertion site of the umbilical
cord, the kidneys, the bladder, the spine, the limbs, and the genitalia. Finally, the placenta is evaluated together
with the placenta insertion site of the umbilical cord. Achieving the proper examination of these anatomical
structures requires the capturing the proper ultrasound planes, which are predetermined and have specific
criteria per anatomical area.
KEYWORDS: Second trimester obstetric ultrasound scan / Fetal anatomy / Fetal abnormalities /
Levels of scanning
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Περίληψη
To μαιευτικό υπερηχογράφημα δευτέρου τριμήνου αποτελεί τη βασικότερη υπερηχογραφική εξέταση της
κύησης. Οι πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από αυτή την εξέταση μπορούν να βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό το περιγεννητικό αποτέλεσμα. Με τον υπέρηχο β’ τριμήνου μπορεί να χρονολογηθεί μία κύηση σε γυναίκες που δεν έχουν υποβληθεί σε υπερηχογραφικό έλεγχο α’ τριμήνου, να εκτιμηθεί το βάρος του
εμβρύου και να αποκλειστούν καταστάσεις όπως υπολειπόμενη ανάπτυξη ή μακροσωμία, να γίνει ενδελεχής έλεγχος της ανατομίας του εμβρύου και να δοθεί η κατάλληλη συμβουλευτική σχετικά με τη διαχείριση
τυχόν ανατομικών δυσπλασιών. Επίσης, το υπερηχογράφημα δευτέρου τριμήνου περιλαμβάνει έλεγχο υπερηχογραφικών δεικτών που τροποποιούν τον προϋπάρχοντα κίνδυνο εμφάνισης χρωμοσωμικών ανωμαλιών, έλεγχο των μητριαίων αγγείων της μητέρας για τον υπολογισμό του κινδύνου εμφάνισης προεκλαμψίας
και μέτρηση του μήκους του τραχήλου για τον υπολογισμό του κινδύνου πρόωρου τοκετού. Σε περιπτώσεις
πολύδυμων κυήσεων λειτουργεί επικουρικά στην εκτίμηση της χοριονικότητας και της αμνιακότητας όταν
αυτά δεν έχουν διευκρινιστεί στον υπέρηχο πρώτου τριμήνου και βοηθά στον έλεγχο συνδρόμων που επιπλέκουν μονοχοριακές κυήσεις όπως το έμβρυο-εμβρυικής μετάγγισης και το αναιμίας-πολυκυττταραιμίας.
Τέλος, ελέγχεται η ποσότητα του αμνιακού υγρού, η θέση και η ηχογένεια του πλακούντα.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Mαιευτικό υπερηχογράφημα δευτέρου τριμήνου / Εμβρυική ανατομία /
Εμβρυική ανάπτυξη / Πρόωρος τοκετός / Προεκλαμψία
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Εισαγωγή
Το βασικό υπερηχογράφημα που πραγματοποιείται
στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης είναι το υπερηχογράφημα β’ επιπέδου ή υπερηχογράφημα ανίχνευσης ανωμαλιών ή γενετικό υπερηχογράφημα. Η
πρόοδος της τεχνολογίας των υπερήχων αλλά και
της προγεννητικής διάγνωσης έχει επιτρέψει τη χρήση της υπερηχογραφικής εξέτασης για την άντληση
πλήθους πληροφοριών σχετικά με το καλώς έχειν
του εμβρύου, την ανάπτυξή του, την λειτουργία και
τη θέση του πλακούντα, την αξιολόγηση του κινδύνου συγγενών ανωμαλιών αλλά και του κινδύνου
εμφάνισης προεκλαμψίας, πρόωρου τοκετού και ενδομήτριας υπολειπόμενης ανάπτυξης.
Η ηλικία κύησης που προτείνεται για τη διενέργεια του είναι μεταξύ της 18ης και της 22ης εβδομάδας
κύησης1 ή κατ’ άλλους μέχρι την 23η εβδομάδα κύησης2. H επιλογή της κατάλληλης ηλικίας κύησης έχει
γίνει με γνώμονα την απεικόνιση με ικανοποιητική
ευκρίνεια περίπλοκων αναπτυσσόμενων δομών του
εμβρύου, όπως ο εγκέφαλος και η καρδιά για τον
αποκλεισμό μείζονων δυσπλασιών. Επιπροσθέτως,
η διενέργεια του υπερηχογραφικού ελέγχου σε αυτή
την ηλικία κύησης επιτρέπει την περεταίρω διερεύνηση τυχόν ευρημάτων είτε με στοχευμένο υπερηχογράφημα (υπερηχογραφική εξέταση καρδιάς
εμβρύου ή εγκεφάλου εμβρύου κτλ), με μαγνητική
τομογραφία εμβρύου ή με επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο (αμνιοπαρακέντηση ή λήψη εμβρυικού
αίματος) και αφήνει χρόνο για ενδομήτρια θεραπεία ή τερματισμό της κύησης. Τέλος, σε κυήσεις που
δεν έχουν υποβληθεί σε υπερηχογραφικό έλεγχο
πρώτου τριμήνου, η υπερηχογραφική εξέταση του
β’ τριμήνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της ηλικίας κύησης.
Υπολογισμός ηλικίας κύησης
O πιο αξιόπιστος δείκτης για τον υπολογισμό της
ηλικίας κύησης είναι η μέτρηση του κεφαλουραίου
μήκους του εμβρύου στο πρώτο τρίμηνο της κύησης
και συγκεκριμένα πριν την 14η εβδομάδα κύησης
και με τιμή μέχρι και 84χιλ3. Μετά από αυτό το όριο,
και όντας πλέον στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης,
ο υπερηχογραφικός υπολογισμός της ηλικίας κύησης σε κυήσεις που αυτός δεν έχει πραγματοποιηθεί
στο πρώτο τρίμηνο είναι εφικτός με τη χρήση των
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βιομετρικών μετρήσεων του εμβρύου και συγκεκριμένα της αμφιβρεγματικής διαμέτρους (BPD), της
περιμέτρου της κεφαλής (HC), της περιμέτρου της
κοιλίας (AC) και του μήκους του μηριαίου οστού
(FL)4. H περίμετρος της κεφαλής του εμβρύου είναι ο πιο αξιόπιστος μεμονωμένος δείκτης για τον
υπολογισμό της ηλικίας κύησης μεταξύ 14ης και 22ης
εβδομάδας όμως ο συνδυασμός τους βελτιώνει την
ακρίβεια της μέτρησης1.

Υπολογισμός κινδύνου γενετικών ανωμαλιών
Αναφορικά με τον υπολογισμό του κινδύνου γενετικών ανωμαλιών, το υπερηχογράφημα β’ επιπέδου
συνεπικουρεί στον έλεγχο πρώτου τριμήνου μέσω
της δυνατότητας ανίχνευσης υπερηχογραφικών
δεικτών για γενετικές ανωμαλίες. Πιο συγκεκριμένα, η ανίχνευση κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο
δεικτών όπως υπερηχογενές έντερο, βραχύ μηριαίο
ή βραχιόνιο οστό, αυξημένη πυελοκαλυκική διάμετρος, κύστεις χοριοειδών πλεγμάτων και ηχογενείς ενδοκαρδιακές εστίες και ειδικά ο συνδυασμός
τους αυξάνει τον προϋπάρχοντα κίνδυνο γενετικών
ανωμαλιών και δει τρισωμίας 215,6. Η ύπαρξη σοβαρότερων ανωμαλιών όπως πεπαχυσμένης αυχενικής πτυχής, απουσίας ή υποπλασίας ρινικού οστού
ή καρδιακών ανωμαλιών αυξάνει ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο ύπαρξης ανευπλοειδιών7,8.
Έλεγχος εμβρυικής αναιμίας
Έτερη χρήση της υπερηχογραφίας στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης αποτελεί ο έλεγχος για εμβρυική
αναιμία μέσω της μέτρησης της ταχύτητας ροής του
αίματος στη μέση εγκεφαλική αρτηρία με τη χρήση
Doppler. H τεχνική αυτή είναι χρήσιμη σε πληθυσμούς με Rh ευαισθητοποίηση, ευαισθητοποίηση σε
άλλα αντιγόνα, έμβρυα με συγγενή λοίμωξη κυρίως
από παρβοϊό Β19 και έμβρυα με ύδρωπα. Όταν η
ταχύτητα της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας ξεπερνά
το 1.5 ΜοΜ για την ηλικία κύησης τίθεται η διάγνωση της εμβρυικής αναιμίας και συστήνεται μέτρηση
της εμβρυικής αιμοσφαιρίνης και ενδομήτρια μετάγγιση αίματος9,10.
Υπερηχογραφικός έλεγχος της ανατομίας
Κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο β’ επιπέδου
πραγματοποιείται ενδελεχής έλεγχος της ανατομίας
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Εικόνα 1. Κατά τον έλεγχο της εμβρυακής ανατομίας παρατηρήθηκε μόρφωμα με συμπαγή και κυστικά στοιχεία άνωθεν του αριστερού νεφρού. Τέθηκε ως πιθανή διάγνωση το
νευροβλάστωμα επινεφριδίου και το νεογνό παραπέμφθηκε
και αντιμετωπίστηκε κατάλληλα αμέσως μετά τη γέννηση.

Εικόνα 2. Εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης προεκλαμψίας με τον υπολογισμό του δείκτη παλμικότητας των
μητριαίαων αρτηριών.

Εικόνα 3. Εκτίμηση του κινδύνου πρόωρου τοκετού με
μέτρηση του μήκους τραχήλου.

Εικόνα 4. Μέτρηση της βαθύτερης λίμνης αμνιακού
υγρού χωρίς την παρουσία μέλους ή ομφαλίδος.

του εμβρύου με σκοπό την ανάδειξη μείζονων συγγενών ανατομικών ανωμαλιών και τη διενέργεια
της κατάλληλης συμβουλευτικής σχετικά με την
αναμενόμενη έκβαση και τις δυνατότητες αντιμετώπισης πριν ή μετά τη γέννηση (Εικόνα 1). Προφανώς η αναλυτική αναφορά στις πολυπληθείς
ανατομικές ανωμαλίες που μπορούν να αναγνωριστούν κατά την υπερηχογραφική εξέταση δευτέρου
τριμήνου ξεφεύγει από το σκοπό του παρόντος πονήματος. Είναι όμως σημαντικό να αναφερθεί πως
κατ’ ελάχιστο γίνεται έλεγχος των βασικών δομών
του εμβρυικού εγκεφάλου (οστά κρανίου, διαφανές
διάφραγμα, δρέπανο εγκεφάλου, θάλαμοι, κοιλί-

ες, χοριοειδή πλέγματα, παρεγκεφαλίδα, μεγάλη
δεξαμενή), του προσώπου του εμβρύου (παρουσία
οφθαλμικών βολβών, έλεγχος στόματος και ακεραιότητας άνω χείλους), μέτρηση αυχενικής πτυχής και
έλεγχος απουσίας μαζών στον αυχένα, εκτίμηση της
θέσης της καρδιάς, των καρδιακών κοιλοτήτων και
των αγγείων της καρδιάς, εκτίμηση του θώρακα και
των πνευμόνων, βεβαίωση απουσίας διαφραγματοκήλης, έλεγχος του μεγέθους και της θέσης του στομάχου, της ύπαρξης αμφότερων των νεφρών και της
ουροδόχου, της απουσίας διατεταμένου εντέρου και
παθολογίας στην είσοδο του ομφαλίου στην κοιλιακή χώρα, της σπονδυλικής στήλης και των άκρων
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και των αγγείων του ομφαλίου λώρου1,4. Το φύλο
του εμβρύου μπορεί να περιγραφεί1,4.

Ανάπτυξη εμβρύου
Αν και ο έλεγχος της ανάπτυξης του εμβρύου δεν
είναι ο πρωταρχικός ρόλος της εξέτασης του β’ τριμήνου, η χρήση συγκεκριμένων μαθηματικών τύπων που αξιοποιούν τις μετρήσεις της βιομετρίας
του εμβρύου και συγκεκριμένα τα BPD, HC, AC, FL
προσφέρουν την εκτίμηση του εμβρυικού βάρους11.
Όταν το εκτιμώμενο βάρος εμβρύου είναι κάτω
από τη 10η εκατοστιαία θέση για την ηλικία κύησης
απαιτείται έλεγχος για ενδομήτρια υπολειπόμενη
ανάπτυξη, ενώ όταν είναι πάνω από την 90η εκατοστιαία θέση έλεγχος για εμβρυική μακροσωμία12,13.
Εκτίμηση κινδύνου για προεκλαμψία
Η εμφάνιση προεκλαμψίας στην κύηση αποτελεί
πολύ σοβαρή επιπλοκή με κινδύνους τόσο για τη
μητέρα όσο και για το κύημα. Η χρήση δεδομένων
από το ατομικό αναμνηστικό της εγκύου σε συνδυασμό με βιοχημικούς και υπερηχογραφικούς δείκτες μπορεί να μας δώσει τον κίνδυνο της γυναίκας για εμφάνιση προεκλαμψίας στην κύηση14. Ο
έλεγχος αυτός γίνεται κατά προτίμηση στο πρώτο
τρίμηνο της κύησης καθώς η αντιμετώπιση περιλαμβάνει χορήγηση ασπιρίνης πριν την 16η εβδομάδα κύησης, όμως η μέτρηση του δείκτη παλμικότητας των μητριαίων αρτηριών και η ύπαρξη ή όχι
διαστολικού κόμβου μπορεί να εκτιμηθεί και στο
υπερηχογράφημα β’ τριμήνου, βελτιώνοντας τη
δυνατότητα ανίχνευσης των γυναικών που έχουν
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προεκλαμψίας (Εικόνα 2)15.
Εκτίμηση κινδύνου για πρόωρο τοκετό
Το υπερηχογράφημα δευτέρου τριμήνου μπορεί
να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο
πρόωρου τοκετού εκτιμώντας διακολπικά το μήκος
του τραχήλου (Εικόνα 3). Μήκος τραχήλου κάτω
από 25 χιλιοστά έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου τοκετού16 και χρήζει αντιμετώπισης
ανάλογα με το ατομικό αναμνηστικό της γυναίκας
είτε με χρήση προγεστερόνης είτε με τοποθέτηση περίδεσης τραχήλου αν υπάρχουν επιπλέον παράγοντες κινδύνου17.
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Εκτίμηση του πλακούντα
Αναφορικά με τον πλακούντα, το υπερηχογράφημα β’ επιπέδου μπορεί να προσφέρει πλήθος πληροφοριών τόσο αναφορικά με τη θέση του όσο και
σχετικά με την ηχογένειά του, την ύπαρξη μαζών ή
την ύπαρξη διείσδυσης στο τοίχωμα της μήτρας. Η
αναγνώριση του επιπωματικού, επιχείλιου ή παραχείλιου πλακούντα μετρώντας την απόσταση του
κατώτερου χείλους του πλακούντα από το έσω τραχηλικό στόμιο βοηθά στην αναγνώριση κυήσεων
υψηλού κινδύνου καθώς και στον προγραμματισμό
της περεταίρω αντιμετώπισης, είτε αυτή συνίσταται
σε επανεκτίμηση σε μεταγενέστερο χρόνο σε χαμηλή
πρόσφυση, είτε σε προγραμματισμό τοκετού με καισαρική τομή σε περιπτώσεις προδρομικού πλακούντα18. Οι γυναίκες με ιστορικό προηγηθείσας τομής
στη μήτρα ειδικά όταν ο πλακούς καλύπτει το επίπεδο της τομής ή είναι επιπωματικός έχουν αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών της πρόσφυσης του
πλακούντα. Σε αυτή την περίπτωση, το υπερηχογράφημα μπορεί να βοηθήσει καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά που
συνδυάζονται με πλακουντιακή διείσδυση όπως η
εξαφάνιση της διαυγούς ζώνης, οι μη φυσιολογικές
πλακουντιακές λίμνες, η λέπτυνση του μυομητρίου,
η ύπαρξη πλακουντιακής προεξοχής, η ύπαρξη εξωφυτικής πλακουντιακής μάζας, η ύπαρξη αυξημένης
αγγείωσης μεταξύ μήτρας και ουροδόχου κύστης ή
κάτω από τον πλακούντα καθώς και παθολογικών
αγγείων μεταξύ των αιματολιμνών ή άλλων οργάνων19. H ύπαρξη διεισδυτικού πλακούντα στο υπερηχογράφημα του β’ τριμήνου απαιτεί παραπομπή
σε εξειδικευμένο τριτοβάθμιο κέντρο με εμπειρία
στη διαχείριση αντίστοιχων περιστατικών. Άλλα
δεδομένα που μπορούμε να πάρουμε από την υπερηχογραφική εκτίμηση του πλακούντα περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό ύπαρξης πλακουντιακών μαζών όπως χοριοαγγειώματος και την εκτίμηση της
υφής του πλακούντα που μπορεί να είναι ενδεικτική λοιμώξεων ή γενετικών παθήσεων20,21.
Αμνιακό Υγρό
Άλλες πληροφορίες που μπορούμε να λάβουμε
από το υπερηχογράφημα δευτέρου τριμήνου είναι
η εκτίμηση του αμνιακού υγρού. Το αμνιακό υγρό
μετράται είτε στη βαθύτερη λίμνη του χωρίς την

Μαιευτικό υπερηχογράφημα 2ου τριμήνου
Γιατί είναι απαραίτητο ; Τι πληροφορίες μπορεί να μας δώσει;

παρουσία μελών ή ομφαλίδος (Εικόνα 4), είτε μετράται η βαθύτερη λίμνη στα τέσσερα τεταρτημόρια της μήτρας και οι μετρήσεις προστίθενται για
να μας δώσουν το δείκτη αμνιακού υγρού22,23 H
ύπαρξη μειωμένου αμνιακού υγρού για την ηλικία κύησης (ολιγάμνιο) μπορεί να συσχετίζεται
με ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος του
εμβρύου, πρώιμη πρόωρη ρήξη εμβρυικών υμένων ή πλακουντιακή ανεπάρκεια και σχετίζεται
με αυξημένο κίνδυνο περιγεννητικής νοσηρότητας και θνησιμότητας24. Αντίστοιχα, η ύπαρξη αυξημένου αμνιακού υγρού για την ηλικία κύησης
(υδράμνιο) μπορεί να συσχετίζεται με συγγενείς
ανωμαλίες όπως ατρησία ανώτερου πεπτικού ή
ανεγκεφαλία, σακχαρώδη διαβήτη (κύησης ή μη),
εμβρυικές λοιμώξεις, χρωμοσωμικές ανωμαλίες, εμβρυική αναιμία ή και να είναι ιδιοπαθές4.
Αντίστοιχα με το ολιγάμνιο, η ύπαρξη υδραμνίου
συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ενδομητρίου
θανάτου και κακό περιγεννητικό αποτέλεσμα25,26.

Πολύδυμες κυήσεις
Το υπερηχογράφημα δευτέρου τριμήνου παρέχει απαραίτητες πληροφορίες για τις πολύδυμες κυήσεις. Ο
καθορισμός της χοριονικότητας και της αμνιακότητας
οφείλει να γίνεται στο πρώτο τρίμηνο της κύησης27.
Όταν όμως η γυναίκα δεν έχει υποβληθεί σε υπερηχογραφικό έλεγχο νωρίτερα, η ύπαρξη διαφορετικού
φύλου μεταξύ των εμβρύων μπορεί να βοηθήσει στον
καθορισμό διχοριακής κύησης, όπως -με μικρότερη βεβαιότητα- θα μπορούσε να βοηθήσει και η απεικόνιση
δύο πλακουντιακών μαζών27. Σε περιπτώσεις διαμνιακής κύησης η μεμβράνη που χωρίζει τα δύο έμβρυα θα
πρέπει να είναι ξεκάθαρα εμφανής στο υπερηχογράφημα δευτέρου τριμήνου27. Πέρα από τον καθορισμό της
χοριακότητας και της αμνιακότητας, το υπερηχογράφημα β’ τριμήνου είναι απαραίτητο για τον αποκλεισμό ασύμμετρης ανάπτυξης των διδύμων αλλά και συνδρόμων που πλήττουν τις μονοχοριακές κυήσεις όπως
το σύνδρομο έμβρυο-εμβρυικής μετάγγισης TTTS και
το σύνδρομο αναιμίας-πολυκυτταραιμίας TAPS27,28. Θ

Take home messages
Το υπερηχογράφημα β επιπέδου αποτελεί τη σημαντικότερη υπερηχογραφική εξέταση της κύησης
 πορεί να καθορίσει τη διαχείριση της κύησης, το χρόνο και τον τρόπο τοκετού καθώς και την περιγεννηΜ
τική έκβαση
 υμπεριλαμβάνει έλεγχο ανατομίας, έλεγχο δεικτών γενετικών ανωμαλιών, έλεγχο του πλακούντα και του
Σ
αμνιακού υγρού
 ε περιπτώσεις μη διενέργειας υπερήχου α’ τριμήνου βοηθά στη χρονολόγηση της κύησης, ενώ παράλληλα
Σ
με τη βιομετρία υπολογίζεται το βάρος του εμβρύου
 οηθά στην παρακολούθηση πολύδυμων κυήσεων και στον έλεγχο συνδρόμων που επιπλέκουν τις μονοΒ
χοριακές κυήσεις
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SECOND TRIMESTER OBSTETRIC ULTRASOUND

Why is it necessary? What kind of information can provide?
Synopsis
The second trimester obstetric ultrasound is the single most important sonographic examination during
pregnancy. The information that can be obtained with the help of the ultrasound is very vital in improving the
perinatal outcome. Second trimester ultrasonography can be used for calculating gestational age, if this was
not done in the first trimester. Furthermore, we can estimate the fetal weight and evaluated the fetal growth. At
the same time, we can examine the fetal anatomy and provide proper counselling regarding the management
of fetal congenital anomalies. Moreover, the second trimester scan includes screening for ultrasound markers
regarding genetic syndromes such as trisomy 21. Doppler ultrasound of the maternal uterine arteries allows
for risk stratification regarding the development of preeclampsia. The length of the cervix provides useful
information about the risk of preterm labour. In multifetal pregnancies, the second trimester scan may provide
information regarding chorionicity and amnionicity. In case of monochorionic twin pregnancies it can provide
information regarding the development of twin-to-twin transfusion syndrome and twin anemia polycythemia
syndrome. Finally, the amniotic fluid as well as the location and echogenicity of the placenta are also evaluated.
KEYWORDS: Second trimester obstetric ultrasound / Fetal anatomy / Fetal growth / Preterm labour /
Preeclampsia
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ΜΑΙΕΥΤΙΚΌ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΆΦΗΜΑ
3ου ΤΡΙΜΉΝΟΥ
Απόστολος Ζαβλανός M.D, PhD, Απόστολος Αθανασιάδης M.D, Ph.D
Γ’ Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ, ‘Ιπποκράτειο’ Γ.Ν. Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Το υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου και ο προγεννητικός έλεγχος της εμβρυϊκής ανάπτυξης και του ρυθμού
αύξησης του εμβρύου αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την καλή περιγεννητική εξέλιξη της κύησης. Η μη
έγκαιρη ανίχνευση της επιβράδυνσης του ρυθμού εμβρυϊκής αύξησης συνδέεται άμεσα με περιγεννητική
νοσηρότητα και θνησιμότητα. Νέοι αλγόριθμοι και κατευθυντήριες οδηγίες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες δια του υπερηχογραφικού ελέγχου και την εκτίμηση της βιομετρίας του εμβρύου, της χρήσης των
καμπυλών αύξησης του εμβρύου και του ελέγχου της ροομετρίας Doppler της εμβρυοπλακουντιακής και
μητροπλακουντιακής κυκλοφορίας, ανάλογα με το χρόνο εμφάνισης των (πρώιμη και όψιμη υπολειπόμενη αύξηση του εμβρύου). Οι προσαρμοσμένες καμπύλες αύξησης βελτίωσαν τη διάκριση μεταξύ φυσιολογικών και παθολογικών μικρών εμβρύων οδηγώντας στην έγκαιρη προγεννητική ανίχνευση μικρών εμβρύων για την ηλικία κύησης και την μείωση της εμβρυϊκής θνησιμότητας.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου / Εκτιμώμενο βάρος εμβρύου / Μικρό για
την ηλικία κύησης / Περιορισμός εμβρυϊκής αύξησης / Θνησιγένεια

Εισαγωγή́
Αν και ο αριθμός, ο χρόνος και ο σκοπός των υπερηχογραφικών ελέγχων ρουτίνας διέφεραν κατά
τα πρώιμα στάδια της προγεννητικής φροντίδας,
η αποδοχή της διενέργειας τους σε κάθε τρίμηνο
της εγκυμοσύνης καθιέρωσε την πραγματοποίηση τριών υπερηχογραφικών ελέγχων ρουτίνας. Το
υπερηχογράφημα, που πραγματοποιείται κατά
τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου της κύησης,

ονομάζεται υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου ή υπερηχογράφημα αύξησης. Καλύτερη ευαισθησία έχει
μεταξύ́ 28ης και 32ης εβδομάδας και έχει ως στόχο
τον έλεγχο του ρυθμού αύξησης του εμβρύου1, τον
αποκλεισμό της ενδομήτριας καθυστέρησης της αύξησης1, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του πλακούντα, τον έλεγχο της ποσότητας του αμνιακού́ υγρού́,
τον έλεγχο των εμβρυϊκών ανωμαλιών, που εμφανίζονται στο 3ο τρίμηνο της κύησης, το βιοφυσικό́
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Εικόνα 1. Εγκάρσια διατομή του κρανίου στο ύψος των
θαλάμων

Εικόνα 2. Τοποθέτηση δεικτών μέτρησης BPD και HC

προφίλ του έμβρυού και τον έλεγχο της αιματικής
ροής (Doppler) της εμβρυοπλακουντιακής και μητροπλακουντιακής κυκλοφορίας. Τελευταία υπάρχουν δημοσιεύσεις όπου όταν το υπερηχογράφημα
πραγματοποιείται την 36η εβδομάδα κύησης έχει
καλύτερα αποτελέσματα στην αναγνώριση των εμβρύων με όψιμη ενδομήτρια βραδύτητα της ανάπτυξης2.

ήταν δυνατό να διαγνωστούν κατά τη διάρκεια του
2ου τριμήνου ή εκείνες που εκδηλώνονται μόνο στο
3ο τρίμηνο, όπως η λυσεγκεφαλία και η αχονδροπλασία. Η προγεννητική διάγνωση καθορισμένων
παθολογιών έχει σημαντικό όφελος καθώς θα μπορούσε να επιτρέψει την παραπομπή σε τριτοβάθμιο κέντρο, βελτιώνοντας το περιγεννητικό αποτέλεσμα. Δύο μελέτες εξέτασαν αυτό το ζήτημα με
τη διάγνωση εμβρυϊκών ανωμαλιών κατά το τρίτο
τρίμηνο σε σύγκριση με προηγούμενα υπερηχογραφήματα5,6. Και οι δύο έχουν δείξει σημαντική
αύξηση του ποσοστού ανίχνευσης στο 15% και 25%,
αντίστοιχα, επισημαίνοντας ότι το υπερηχογράφημα τρίτου τριμήνου θα μπορούσε να είναι μια τρίτη
σημαντική χρονική περίοδος ελέγχου των εμβρυϊκών ανωμαλιών μετά το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε δύο
σημαντικούς περιορισμούς: Πρώτον, ποιοι είναι οι
τύποι ανωμαλιών που μπορούν να ανιχνευτούν
και ποια είναι η χρησιμότητα της προγεννητικής
διάγνωσης τους. Αν και η διάγνωση των συγγενών
καρδιοπαθειών θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν την περιγεννητική διαχείριση προς όφελος
του εμβρύου, τα πιο συχνά ευρήματα περιλαμβάνουν ανωμαλίες του κεντρικού νευρικού και ουροποιητικού συστήματος, όπως υδρονέφρωση, κοιλιομεγαλία ή μικροκεφαλία, ή τυχαία ευρήματα όπως
η κύστη των ωοθηκών του εμβρύου5. Το όφελος της
προγεννητικής διάγνωσης σε αυτές οι περιπτώσεις
είναι αμφίβολο. Δεύτερον, ο έλεγχος της ανατομίας του εμβρύου κατά το τρίτο τρίμηνο δεν αποτελεί

Στόχοι υπερηχογραφήματος 3ου τριμήνου
Η ενδομήτρια επιβράδυνση της αύξησης του εμβρύου (FGR) προκαλεί σημαντική περιγεννητική
νοσηρότητα και θνητότητα. Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι η μη έγκαιρη ανίχνευση της υστέρησης του
ρυθμού αύξησης ήταν η κύρια αιτία θνησιγένειας
σε όλες τις περιπτώσεις ανεξήγητου ενδομήτριου
θανάτου, όπου δεν υπήρχαν άλλες επιπλοκές3,4. Η
πραγματοποίηση ενός υπερηχογραφικού ελέγχου
στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης θα μπορούσε να
ανιχνεύσει εκείνα τα έμβρυα που διατρέχουν κίνδυνο υπολειπόμενης αύξησης και βρίσκονται κάτω
από τη 10η εκατοστιαία θέση αύξησης ή τα FGR
έμβρυα κάτω από τη 3η εκατοστιαία θέση, ώστε να
ακολουθηθεί ο κατάλληλος αλγόριθμος διαχείρισης
με σκοπό την ελάττωση της περιγεννητικής νοσηρότητα και θνητότητα.
Η ανίχνευση εμβρυϊκών ανωμαλιών στο τρίτο
τρίμηνο της εγκυμοσύνης είναι μια σημαντική διαγνωστική διαδικασία που δεν έχει μελετηθεί σε
βάθος. Το υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου θα μπορούσε να ανιχνεύσει εκείνες τις ανωμαλίες που δεν
42
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Εικόνα 3. Εγκάρσια διατομή της κοιλίας και τοποθέτηση των δεικτών μέτρησης

μία τυποποιημένη εξέταση και ποικίλλει σημαντικά
ανάλογα με τα πρωτόκολλα ελέγχου κάθε διαγνωστικού κέντρου.
Άλλες εξίσου σημαντικές πληροφορίες από τον
υπερηχογραφικό έλεγχο του τρίτου τριμήνου είναι
η θέση του πλακούντα κυρίως ως προς τον τράχηλο,
η αξιολόγηση της ποσότητας του αμνιακού υγρού
καθώς και η εμβρυϊκή προβολή.

Πρωτόκολλα αξιολόγησης του ρυθμού αύξησης
των εμβρύων.
Τα αποτελέσματα ανασκοπήσεων κυήσεων με παθολογική έκβαση και η επιδημιολογική ανάλυση
αυτών κατέδειξαν την ανάγκη εστίασης στην προγεννητική ανίχνευση και διάγνωση της FGR. Η δημιουργία πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών διασφαλίζουν την επίτευξη αυτού του στόχου
στο πλαίσιο μίας τακτικής προγεννητικής φροντίδας. Τα πρωτόκολλα αξιολόγησης του ρυθμού αύξησης των εμβρύων αποτελούν ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα
πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ιατρών - μαιευτήρων με την χρήση προσαρμοσμένων
καμπυλών αύξησης, εκατοστιαίες μονάδες εμβρυϊκού βάρους και τακτικό υπερηχογραφικό έλεγχο7.
Η διαφορά́ μεταξύ́ περιγραφικών καμπυλών
αναφοράς και προσαρμοσμένων καμπυλών αύξησης είναι σημαντική. Οι περισσότερες καμπύλες
αναφοράς, δημιουργήθηκαν αναδρομικά́, περιγράφοντας την κατανομή́ μίας μέτρησης σε έναν

δεδομένο πληθυσμό́ και σε μια δεδομένη χρονική́
περίοδο (π.χ. καμπύλη βάρους κατά Hadlock8). Οι
προσαρμοσμένες καμπύλες περιγράφουν άριστα
την αύξηση του εμβρύου παρέχοντας ένα αναμενόμενο εύρος τιμών υγειών εγκύων (π.χ. καμπύλες INTERGROWTH-21st)9. Οι προσαρμοσμένες
καμπύλες αύξησης παράγονται από́ δεδομένα
προοπτικών μελετών, για τα οποία το μέγεθος του
δείγματος και η επιλογή́ του πληθυσμού́ είναι προκαθορισμένα, ο καθορισμός της ηλικίας της κύησης
γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο, υπάρχουν καθορισμένα πρωτόκολλα υπερηχογραφικών ελέγχων και
αυστηρός ποιοτικός έλεγχος. Τα στοιχεία της έκβασης των κυήσεων θα πρέπει να είναι πλήρη, ενώ θα
πρέπει να υπάρχει χαμηλός επιπολασμός των πιθανών επιπλοκών της κύησης7.
Οι καμπύλες αναφοράς συνήθως περιγράφουν
διαφορετικές εκατοστιαίες θέσεις για μία συγκεκριμένη εμβρυϊκή́ μέτρηση. Σε αντίθεση, οι προσαρμοσμένες καμπύλες αύξησης περιγράφουν το πως
ένας συγκεκριμένος πληθυσμός «πρέπει να μεγαλώνει» και όχι το πως ένας συγκεκριμένος πληθυσμός
έχει αυξηθεί́ σε μία δεδομένη χρονική στιγμή9,10,11,12.
Ακριβώς αυτή η σκέψη, οδήγησε στη δημιουργία
διεθνών καμπυλών αύξησης της εμβρυϊκής βιομετρίας, οι οποίες περιγράφουν τον βέλτιστο ρυθμό
αύξησης σε έμβρυα κυήσεων με χαμηλή πιθανότητα
FGR9,11. Οι καμπύλες αυτές, οι οποίες προέρχονται
από́ πολυκεντρικούς, πολυεθνικούς και γεωγραφικά́ διαφορετικούς πληθυσμούς με χαμηλό́ κίνδυνο
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Εικόνα 4. Απεικόνιση μηριαίου οστού και τοποθέτηση δεικτών μέτρησης

κακής περιγεννητικής έκβασης, περιγράφουν ακριβέστερα τη σύγχρονη κλινική́ πρακτική́. Οι προσαρμοσμένες καμπύλες αύξησης λαμβάνουν υπόψιν μεταβλητές, που είναι γνωστό́ ότι επηρεάζουν
το βάρος και τον ρυθμό αύξησης του εμβρύου, όπως
το ύψος και το βάρος της μητέρας, η καταγωγή́, ο
τόκος αλλά και το εμβρυϊκό́ φύλο7. Σε σύγκριση με
τις πληθυσμιακές, μη προσαρμοσμένες καμπύλες
αναφοράς, μία προσαρμοσμένη καμπύλη ταξινομεί́
με διαφορετικό́ ποσοστό́ τα έμβρυα ως SGA κατά́
τη γέννηση. Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο, διότι επιτυγχάνεται έγκαιρη αναγνώριση των
εμβρύων που διατρέχουν κίνδυνο περιγεννητικών
επιπλοκών7.

Εκτίμηση της αύξησης του εμβρύου
Ο υπερηχογραφικός έλεγχος της αύξησης του εμβρύου αποτελεί́ τον ακρογωνιαίο λίθο της υπερηχογραφίας 3ου τριμήνου στον έλεγχο της καλής
κατάστασης του εμβρύου. Φυσιολογικά́ η αύξηση
του εμβρύου μπορεί́ να επηρεασθεί́ από́ γενετικούς,
γονικούς και φυλετικούς παράγοντες, όπως κι από́
το περιβάλλον, τη διατροφή και τις συνήθειες διαβίωσης της μητέρας.
Οι βιομετρικές παράμετροι του εμβρύου που μετρούνται συχνότερα είναι η αμφιβρεγματική διάμετρος (BPD), η περίμετρος της κεφαλής (HC), η περίμετρος της κοιλίας (AC) και το μήκος της διάφυσης
του μηριαίου οστού (FL). Αυτές οι βιομετρικές
μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
44
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εκτίμηση του βάρους του εμβρύου (EFW) χρησιμοποιώντας διάφορους μαθηματικούς τύπους13. Είναι
σημαντικό́ να γίνει διάκριση μεταξύ́ της έννοιας
του μεγέθους του εμβρύου σε μία δεδομένη χρονική στιγμή και της εμβρυϊκής αύξησής, η οποία είναι
μια δυναμική́ διαδικασία, η εκτίμηση της οποίας
απαιτεί́ τουλάχιστον δύο υπερηχογραφικούς ελέγχους σε διαφορετικά́ χρονικά́ σημεία. Το ιστορικό́
και τα συμπτώματα της μητέρας, η εκτίμηση του
αμνιακού́ υγρού́ και η ροομετρία Doppler της μητροπλακουντιακής και εμβρυοπλακουντιακής κυκλοφορίας παρέχουν πληροφορίες που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν στην αναγνώριση εμβρύων με
αυξημένο κίνδυνο κακής περιγεννητικής έκβασης.
Ανάλογα με τη βιομετρία, το έμβρυο χαρακτηρίζεται ως α) κανονικό β) μικρό και γ) μεγάλο για
την ηλικία κύησης. Τα μικρά για την ηλικία κύησης, μικρότερα της 3ης εκατοστιαίας θέσης για την
ηλικία κύησης, διακρίνονται στα πρώιμα κι όψιμα
ανάλογα με την εβδομάδα εκδήλωσης της επιβράδυνσης του ρυθμού. Τα πρώιμα, που εμφανίζονται
στο 2ο τρίμηνο της κύησης, είναι συμμετρικά υπολειπόμενα, χρήζουν διερεύνησης για συγγενείς λοιμώξεις, καρυοτυπικό έλεγχο και έλεγχο της μητέρας
για παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν
την ανάπτυξη του εμβρύου. Τα όψιμα, που εμφανίζονται μετά από την 32η εβδομάδα κύησης, είναι
ασύμμετρα υπολειπόμενα και υπολείπονται συνήθως στην περίμετρο της κοιλιάς αλλά και στην αύξηση των μακρών οστών14.
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Το μεγάλο για την ηλικία κύησης, μεγαλύτερο της
95ης εκατοστιαίας θέσης για την ηλικία κύησης, συνήθως οφείλεται σε μητρικούς παθολογικούς παράγοντες με συχνότερο το διαβήτη κύησης.
Η διαχείριση των οντοτήτων αυτών είναι διαφορετική και σκοπό έχει την επιλογή της καταλληλότερης στιγμής που πρέπει να περατωθεί η κύηση,
πριν το έμβρυο κινδυνεύσει ενδομήτρια. Η διαχείριση των καταστάσεων αυτών, διαγνωστικά και θεραπευτικά, συστήνεται να πραγματοποιείται με τη
συνεργασία γιατρών εξειδικευμένων στις κυήσεις
υψηλού κινδύνου14.

Βιομετρία εμβρύου
Τα άτομα που εκτελούν υπερηχογραφήματα και
εμβρυϊκές βιομετρικές μετρήσεις σε τακτική́ βάση
θα πρέπει να έχουν εξειδίκευση στην πρακτική του
διαγνωστικού μαιευτικού υπερηχογραφήματος.
Τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα
με υπερηχογραφικές κεφαλές που λειτουργούν σε
πραγματικό χρόνο, επιλογές παγώματος της εικόνας και ζουμ, καθώς και ηλεκτρονικούς δείκτες. Η
αποθήκευση και η εκτύπωση εικόνων πρέπει να
είναι σύμφωνες με τις τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες7,15,16. Οι μετρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν διακοιλιακά ή διακολπικά. Όλες οι εικόνες θα
πρέπει να έχουν καθαρή λήψη, να είναι σε επαρκή
μεγέθυνση και με σωστή απεικόνιση των ορίων για
την ακριβή τοποθέτηση των δεικτών7.
Α. Αμφιβρεγματική διάμετρος του εμβρύου
(BPD)
H ενδεδειγμένη τομή́ της μέτρησης της αμφιβρεγματικής διαμέτρου θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η εγκάρσια διατομή́ του
εμβρυϊκού́ κρανίου στο ύψος των θαλάμων, η γωνία
λήψης να είναι 90o προς τη μέση γραμμή, να υπάρχει συμμετρική απεικόνιση των δύο ημισφαιρίων,
απεικόνιση της μέσης εγκεφαλικής σχισμής, η οποία
στη μέση του εγκεφάλου διακόπτεται από την θήκη
του διαφανούς διαφράγματος και τους θαλάμους
και τέλος απεικόνιση του διαφανούς διαφράγματος εμπρός και του οπισθίου κέρατος της πλάγιας
κοιλίας προς τα πίσω (εικόνα 1). Η τοποθέτηση των
δεικτών θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία, διότι έχουν προταθεί περισσότεροι του

ενός τρόποι μέτρησης. Προτείνεται, η τοποθέτηση
των δεικτών στο εξωτερικό με εξωτερικό όριο του
κρανίου στο μεγαλύτερο τμήμα αυτού (εικόνα 1).
Ο κεφαλικός δείκτης αποτελεί το κλάσμα της αμφιβρεγματικής διαμέτρου (BPD) προς την προσθιοοπίσθια διάμετρο (OFD) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του σχήματος του κρανίου, διότι
παθολογικά σχήματα κρανίου (βραχυκεφαλία και
δολιχοκεφαλία) μπορεί να σχετίζονται με διάφορα
παθολογικά σύνδρομα16.

Β. Περίμετρος κεφαλής του εμβρύου (HC)
Η ενδεδειγμένη τομή́ για την μέτρηση της περιμέτρου της κεφαλής ακολουθεί παρόμοια κριτήρια
με αυτά της αμφιβρεγματικής διαμέτρου16. Όσον
αφορά την μέτρηση, εάν υπάρχει η δυνατότητα
ελλειπτικής μέτρησης, τότε αυτή́ τοποθετείται περιμετρικά́ της εξωτερικής επιφάνειας του εμβρυϊκού́
κρανίου (εικόνα 2). Εναλλακτικά μπορεί προσδιορισθεί με την μέτρηση της BPD διαμέτρου και της
προσθιοοπίσθιας διαμέτρου (OFD) και την βοήθεια
του τύπου HC = 1.62 × (BPD + OFD).
Γ. Περίμετρος της κοιλιάς του εμβρύου (AC)
Η ενδεδειγμένη τομή της κοιλίας του εμβρύου θα
πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένα κριτήρια, όπως
εγκάρσια διατομή της εμβρυϊκής κοιλιάς (όσο πιο
κυκλικά γίνεται), απεικόνιση μίας πλευράς, απεικόνιση της γαστρικής φυσαλίδας, απεικόνιση του
οπίσθιου 1/3 τμήματος της ομφαλικής φλέβας προς
τα εμπρός και της σπονδυλικής στήλης προς τα
πίσω, ενώ σε κάθε περίπτωση οι νεφροί δεν πρέπει
να απεικονίζονται (εικόνα 3)16. Σε ότι αφορά την
μέτρηση αυτή υπολογίζεται με την τοποθέτηση των
δεικτών στην εξωτερική επιφάνεια του εμβρυϊκού
δέρματος, είτε την βοήθεια των ελλειπτικών δεικτών, είτε υπολογίζεται από την μέτρηση της προσθιοοπισθίας κοιλιακής διαμέτρου (APAD) και της
εγκάρσιας κοιλιακής διαμέτρου (TAD) με την χρήση του τύπου: AC = π (APAD + TAD) / 2 = 1.57
(APAD + TAD).
Δ. Μήκος μηριαίου οστού του εμβρύου (FL)
Το μηριαίο οστό θα πρέπει να απεικονίζεται με
τέτοιο τρόπο ώστε και οι δύο οστεοποιημένες διαφύσεις να είναι ορατές. Η γωνία πρόπτωσης του
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ήχου θα πρέπει να είναι μεταξύ 45ο και 90ο16. Κάθε
δείκτης μέτρησης θα πρέπει να τοποθετείται στο
άκρο της διάφυσης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται
οι επιφύσεις του μηριαίου (εικόνα 4). Τα παραπάνω
ισχύουν και για τη μέτρηση όλων των μακρών
οστών του εμβρύου.

Εκτιμώμενο βάρος εμβρύου
Το εκτιμώμενο βάρος του εμβρύου (EFW) μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση του μεγέθους και της αύξησης του εμβρύου7. H χρήση του
EFW επιτρέπει την παρακολούθηση της εμβρυϊκής
αύξησης, τον έλεγχο επιμέρους ανατομικών δομών
και την παρακολούθηση της αύξησης τους τόσο
προγεννητικά όσο και μεταγεννητικά (π.χ περίμετρος κεφαλιού).
Η χρήση του EFW εμφανίζει όμως και αρκετά μειονεκτήματα17,18, διότι οι υπερηχογραφικές μετρήσεις
μίας εμβρυϊκής παραμέτρου παρουσιάζουν μεγάλη
διακύμανση, αλλά και γιατί η ακρίβεια του υπολογισμού του εμβρυϊκού βάρους εξαρτάται από την μεγάλη διακύμανση διαφορετικών μετρήσεων τόσο του
ίδιου εξεταστή όσο και μεταξύ διαφορετικών εξεταστών, με απόκλιση της τάξης του 10-15%19, ιδιαίτερα
στα έμβρυα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τέλος, τα
περισσότερα μοντέλα πρόβλεψης του EFW περιλαμβάνουν την μέτρηση της περιμέτρου της κοιλίας του
εμβρύου (AC), η οποία αποτελεί μια παράμετρο με
αυξημένες τεχνικές δυσκολίες στην λήψη της.
Λόγω της αυξημένης πιθανότητας σφάλματος
κατά την εκτίμηση του βάρους του εμβρύου, το χρονικό διάστημα μεταξύ των υπερηχογραφημάτων
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7-10 ημέρες, ώστε
να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ψευδώς θετικών
περιπτώσεων υπολειπόμενης αύξησης του εμβρύου.
Ωστόσο, η παρακολούθηση της εμβρυϊκής κατάστασης μπορεί να απαιτεί ενδιάμεσα υπερηχογραφήματα χωρίς τον υπολογισμό του EFW7.
Έλεγχος αμνιακού υγρού
Ο πλέον απλός τρόπος μέτρησης του αμνιακού υγρού
είναι η κάθετη μέτρηση της μέγιστης «λίμνης αμνιακού υγρού», η οποία δεν περιέχει εμβρυϊκά μέλη ή
έλικα ομφαλίου λώρου. Ως ολιγάμνιο θεωρείται η
μέτρηση της «μέγιστης λίμνης αμνιακού» ίση ή μικρότερη με 2 cm ή όταν ο δείκτης αμνιακού υγρού
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(AFI) είναι μικρότερος από 5 cm, ενώ ως πολυάμνιο
θεωρείται η μέτρηση της «μέγιστης λίμνης» ίσης ή μεγαλύτερης από 8 cm ή AFI μεγαλύτερο από 20 cm
(προσοχή, ατό δεν ισχύει για τις εβδομάδες 30-33 με
τη μέγιστη συγκέντρωση αμνιακού υγρού)16.
Ο έλεγχος του αμνιακού υγρού αποτελεί βασικό
παράγοντα στην αξιολόγηση της ανάπτυξης του εμβρύου, διότι το αμνιακό υγρό αντανακλά το μέγεθος του εμβρύου. Η χρόνια εμβρυϊκή υποξία συχνά
προκαλεί ολιγάμνιο μαζί με υπολειπόμενη ανάπτυξη και συνήθως ο συνδυασμός αυτός οδηγεί στη διάγνωση της ενδομήτριας υπολειπόμενης ανάπτυξης
του εμβρύου.
Αντίθετα η ανάπτυξη πολυάμνιου είναι ασυνήθιστη σε περιπτώσεις IUGR, εκτός και αν συνυπάρχει
κάποια εμβρυϊκή ανωμαλία. Σε αντίθεση, η παρουσία πολυαμνίου είναι συνήθης σε περιπτώσεις μεγάλων για την ηλικία της κύησης εμβρύων.

Έλεγχος ροομετρίας Doppler της ομφαλικής αρτηρίας και των μητριαίων αρτηριών
Ο έλεγχος Doppler δεν αποτελεί εξειδικευμένη μέθοδο για την διάγνωση IUGR, με εξαίρεση πιθανώς το
Doppler των μητριαίων αρτηριών. Πιθανότατα ο
έλεγχος Doppler εμφανίζει μεγαλύτερη ειδίκευση
μετά τη διάγνωση IUGR εμβρύου.
Ο έλεγχος Doppler των μητριαίων αρτηριών αποτελεί μια μη αιματηρή μέθοδο αξιολόγησης της μητροπλακουντιακής κυκλοφορίας. Σε φυσιολογική
κύηση, η αντίσταση της ροής αίματος στα μητριαία
αγγεία ελαττώνεται με την πρόοδο της κύησης. Ο
έλεγχος πραγματοποιείται στο επίπεδο της διασταύρωσης των μητριαίων αγγείων με την έξω λαγόνιο
αρτηρία. Σε περιπτώσεις παθολογικών καταστάσεων, όπως στην προεκλαμψία ή σε IUGR έμβρυα,
εμφανίζονται αυξημένες αντιστάσεις στην ροή του
αίματος με την εμφάνιση μετασυστολικών εγκοπών.
Ο έλεγχος της αιματικής ροής της ομφαλικής αρτηρίας καταδεικνύει ελαττωμένες αντιστάσεις κατά
τη διάρκεια της κύησης. Η αιματική ροή στην ομφαλική αρτηρία αποτελεί μία ένδειξη της αντίστασης
της ροής στον πλακούντα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ομφαλικής αιματικής ροής αποτελεί η
συσχέτιση της απουσίας ή της ανάστροφης ροής του
αίματος σε περιπτώσεις εμβρύων χαμηλού βάρους,
σε σύνδρομα αναπνευστικής δυσχέρειας, ενδοεγκε-
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φαλικής αιμορραγίας, ενδομήτριου ή νεογνικού
θανάτου16.
Η εκτίμηση της αιματικής ροής του εμβρύου πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους και
έμπειρους εξεταστές.

Δ. Βιοφυσικό προφίλ εμβρύου
Το βιοφυσικό́ προφίλ αποτελεί μία μέθοδο ελέγ-

χου της εμβρυϊκής υποξίας με την χρήση των
υπερήχων, όπου ελέγχονται πέντε παράμετροι, οι
οποίοι βαθμολογούνται από 0-2, παρέχοντας μία
κλίμακα βαθμολογίας από 0-10. Σήμερα χρησιμοποιείται επικουρικά με την καταγραφή των σκιρτημάτων του εμβρύου, σε τακτά χρονικά διαστήματα από την μητέρα κι τον καρδιοτοκογραφικό
έλεγχο ηρεμίας. Θ

Take home messages
 ltrasound examination has evolved as an essential tool to evaluate pregnancy progression. Routine
U
ultrasound in the third trimester may identify pathology that can directly affect the outcome of the fetus and
the pregnancy.
 he role of ultrasound during the third trimester is to identify fetal growth restriction as well as to identify fetal
T
abnormalities or to evaluate factors that directly affect the delivery, e.g., fetal lie, fetal size, fetal presentation,
and the placental location.
 etal growth restriction is a risk factor for perinatal mortality and morbidity and cardiovascular disease and
F
neurodevelopmental disorders in adulthood
 easuring fetal biometric parameters, together with EFW, permits the detection and monitoring of small
M
fetuses. Serial sonographic assessment of fetal size over time can provide useful information about growth,
with the possibility of improving the prediction of SGA infants, particularly those at risk for morbidity.

Third trimester obstetric ultrasound

Synopsis
The use of ultrasound in the third trimester of pregnancy serves a wide spectrum of general and specialized
purposes that include the determination of fetal numbers, fetal presentation, assessment of growth disorders,
and examination of the placenta and amniotic fluid. Detection of fetal growth retardation is directly associated
with perinatal morbidity and mortality. New algorithms and guidelines provide important information
through ultrasound screening and assessment of fetal biometrics, the use of fetal growth charts and Doppler
flow velocity of fetal and placental circulation, depending on the time of onset (early and late fetal growth
restriction). Adapted growth charts improved the distinction between normal and abnormal small fetuses
leading to an early prenatal detection of the small, for gestational age, fetuses and subsequently reduction of
fetal morbidity and mortality.
KEYWORDS: 3rd trimester ultrasonography / Estimated fetal weight / Fetal growth restriction / Fetal
abnormalities
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A comparison of early and delayed cord clambing
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Υπερηχογράφημα διδύμου κύησης
Χατζηθωμάς Αθανάσιος1, Φωκιαλάκη Μελίνα2
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2
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Περίληψη
Η παρακολούθηση της διδύμου κύησης είναι ίδια με αυτή της μονήρης κύησης, ειδικά κατά το πρώτο ήμισυ
της, ενώ στο δεύτερο ήμισυ, είναι παρόμοια με την παρακολούθηση μιας κύησης υψηλού κινδύνου. Παλαιότερα πριν από την χρήση των υπερήχων ένας μεγάλος αριθμός διδύμων παρέμενε αδιάγνωστος μέχρι την
στιγμή του τοκετού. Οι επιπλοκές είναι πιο συχνές στις δίδυμες κυήσεις σε σχέση με τις μονήρεις. Τα δυο τρίτα των διδύμων κυήσεων είναι διζυγωτικά και το ένα τρίτο μονοζυγωτικά. Το ένα τρίτο των μονοζυγωτικών
διδύμων είναι διχοριακά και τα δύο τρίτα είναι μονοχοριακά. Ο πρόωρος τοκετός, η πρόωρη ρήξη των εμβρυικών υμένων, η προεκλαμψία, η αιμορραγία, οι συγγενείς ανωμαλίες, η καθυστέρηση της αύξησης των
εμβρύων και το πολυάμνιο είναι επιπλοκές που παρατηρούνται πιο συχνά στις μονοχοριακές από ότι στις
διχοριακές κυήσεις. Επιπλοκές που συμβαίνουν μόνο στις μονοχοριακές κυήσεις είναι το σύνδρομο μετάγγισης από δίδυμο σε δίδυμο, η ακολουθία αναιμίας-πολυκυτταραιμίας και η ανεστραμμένη αρτηριακή αιμάτωση των διδύμων. Η υπερηχογραφική παρακολούθηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους γυναικολόγους της εμβρυομητρικής ιατρικής.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δίδυμος Κύηση / Διχοριακή / Μονοχοριακή / Αμνιακό Υγρό /
Εμβρυική Ανάπτυξη / Doppler

Εισαγωγή
Η δίδυμη κύηση αποτελεί το 2% των κυήσεων και
το 95% του συνόλου των πολύδυμων κυήσεων. Ο
κίνδυνος ανάπτυξης προγεννητικών και περιγεννητικών επιπλοκών είναι μεγάλος, αφού το 20% των
πρόωρων νεογνών προέρχονται από τις δίδυμες κυήσεις. Φυσικά αυτές οι επιπλοκές αυξάνουν καθώς
μειώνεται η ηλικία της κύησης στην γέννηση. Επιπλέον οι δίδυμες κυήσεις και κυρίως οι μονοχοριακές βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για ιατρογενή
πρόωρο τοκετό, σε σύγκριση με τις μονήρεις λόγω

της μεγαλύτερης επίπτωσης μητρικών και εμβρυικών επιπλοκών.¹
Τα ποσοστά εμφάνισης της δίδυμης κύησης έχουν
αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε χώρες με αυξημένο
κατά κεφαλή εισόδημα, κυρίως λόγω της προχωρημένης ηλικίας των μητέρων κατά την σύλληψη, της
υπογονιμότητας και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Η υπερηχογραφία στην δίδυμη κύηση αρχίζει με
μια καλή χρονολόγηση όταν η μέτρηση του κεφαλουραίου μήκους (CRL) βρίσκεται μεταξύ 45 mm
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και 84 mm. Στις αυτόματες κυήσεις χρησιμοποιείται
το μεγαλύτερο CRL ενώ στις δίδυμες κυήσεις από
εξωσωματική γονιμοποίηση χρησιμοποιείται η ημερομηνία ωοληψίας ή η ηλικία του εμβρύου από τη
γονιμοποίηση.²
Η χοριονικότητα πρέπει να καθορίζεται πριν τις
13 εβδομάδες και 6 ημέρες εξετάζοντας το πάχος
της αμνιακής μεμβράνης στη θέση της εισόδου της
στον πλακούντα αναγνωρίζοντας το σημείο Τ ή λ
και τον αριθμό των πλακούντων. Επίσης πρέπει να
καθοριστεί και η αμνιακότητα στην διχοριακή διαμνιακή κύηση. Τα δίδυμα διαχωρίζονται από παχύ
στρώμα χοριακών μεμβρανών με δυο λεπτά αμνιακά στρώματα δίνοντας την εικόνα ενός λ ενώ στην
μονοχοριακή διαμνιακή με μόνο δυο λεπτά αμνιακά στρώματα που διαχωρίζουν τα έμβρυα δίνοντας
την εικόνα Τ. Ο έλεγχος των φύλλων των εμβρύων
θα βοηθούσε στην χοριονικότητα. Η αξιοπιστία του
αριθμού των πλακούντων είναι αμφισβητούμενη
καθώς οι διχοριακοί πλακούντες είναι συχνά ο ένας
κοντά στον άλλο ώστε φαίνονται ένας ενιαίος. Το
3% των μονοχοριακών δίδυμων κυήσεων έχουν δυο
πλακούντες οπότε η παρουσία τους δεν αποκλείει
την ύπαρξη αναστομώσεων. Τα δύο τρίτα των διδύμων είναι διζυγωτικά και το ένα τρίτο μονοζυγωτικά. Το ένα τρίτο των μονοζυγωτικών διδύμων είναι
διχοριακά και τα δυο τρίτα μονοχοριακά. Εάν δεν
είναι δυνατόν να καθοριστεί η χοριονικότητα με διακοιλιακό πρέπει να γίνεται διακολπικό υπερηχογράφημα.
Σημαντική είναι η ταυτοποίηση των δίδυμων
εμβρύων ανάλογα με την πλευρά τους (δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω), το φύλλο των εμβρύων και την
θέση του πλακούντα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι
τα δίδυμα δεν γεννιούνται απαραίτητα με την σειρά των προγεννητικών υπερηχογραφημάτων ειδικά σε καισαρική τομή.³

Υπερηχογραφική Παρακολούθηση
Σε διχοριακές δίδυμες κυήσεις χωρίς επιπλοκές
πραγματοποιείται υπερηχογράφημα πρώτου τρίμηνου, δεύτερου τριμήνου και στην συνέχεια κάθε
4 εβδομάδες. Σε μονοχοριακές δίδυμες κυήσεις χωρίς επιπλοκές μετά το υπερηχογράφημα του πρώτου
τριμήνου πραγματοποιούνται υπερηχογραφήματα
ανά 2 εβδομάδες μετά τις 16 εβδομάδες για την
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έγκαιρη ανίχνευση του TTTS και του TAPS. Από τις
20 εβδομάδες η καταγραφή της μέγιστης συστολικής
ταχύτητας της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (PSV),
της ομφαλικής αρτηρίας, η μέτρηση του όγκου του
αμνιακού υγρού και η βιομετρία των εμβρύων συμβάλλουν στην σωστή αξιολόγηση. Τέλος πρέπει να
γίνεται screening της καρδιάς των εμβρύων.
Απαραίτητη είναι και η μέτρηση του τραχήλου
στο δεύτερο τρίμηνο, προκειμένου να αναγνωριστούν γυναίκες με υψηλό κίνδυνο για πρόωρο τοκετό. Μήκος τραχήλου <20mm σε ασυμπτωματικές
γυναίκες στις 20-24 εβδομάδες αποτελεί ακριβέστερο προγνωστικό παράγοντα για τοκετό πριν τις 3234 εβδομάδες. Ωστόσο η χρήση προγεστερόνης θα
μπορούσε να ελαττώσει τον κίνδυνο νεογνικής νοσηρότητας και θνησιμότητας.⁴

Screening για Χρωμοσωμιακές Ανωμαλίες
Στις δίδυμες κυήσεις πραγματοποιείται στο πρώτο
τρίμηνο το screening για την τρισωμία 21 με την
μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας, των επίπεδων
της ελεύθερης β-χοριακης γοναδοτροπίνης και της
PAPP-A. Μόνο μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας
γίνεται σε περίπτωση πρώιμης παλινδρόμησης του
ενός διδύμου εφόσον υπάρχει μετρήσιμος εμβρυικός πόλος. Ο κίνδυνος για τρισωμία 21 στις μονοχοριακές κυήσεις υπολογίζεται ανά κύηση με βάση
τον μέσο κίνδυνο και των δυο εμβρύων, (έχουν τον
ίδιο καρυότυπο) ενώ στις διχοριακές δίδυμες κυήσεις υπολογίζεται ανά έμβρυο (90% είναι διζυγωτικά έχουν διαφορετικό καρυότυπο). Το ποσοστό ανίχνευσης για την τρισωμία 21 είναι μικρότερο από
ότι στην μονήρη κύηση. Η προσφορά για επεμβατικό έλεγχο στις δίδυμες κυήσεις είναι μεγαλύτερη και
ο κίνδυνος απώλειας της κύησης είναι 2% για την
λήψη τροφοβλάστης και 1.5-2% για την αμνιοπαρακέντηση. Ο κίνδυνος είναι ο ίδιος για διακοιλιακή ή
διακολπική προσπέλαση, για χρήση απλής ή διπλής
βελόνας με μονή ή διπλή είσοδο στην μήτρα.
Όλο και περισσότερο χρησιμοποιείται η ανάλυση
του ελεύθερου DNA (cell-free DNA) στο μητρικό
αίμα για το σύνδρομο DOWN. Έχει υψηλότερο ποσοστό ανίχνευσης και χαμηλότερο ποσοστό ψευδώς
θετικού αποτελέσματος από ότι ο συνδυασμένος
έλεγχος (αυχενική διαφάνεια-ελεύθερη β-χοριακης
γοναδοτροπίνη-PAPP-A).⁵
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Επεμβατική Προγεννητική Διάγνωση
Η λήψη τροφοβλάστης προτιμάται στις διχοριακές
κυήσεις διότι με το να πραγματοποιείται νωρίτερα
από την αμνιοπαρακέντηση η επιλεκτική μείωση
που θα γίνει στο πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με το
δεύτερο, έχει χαμηλότερο κίνδυνο. Σε μονοχοριακά
δίδυμα που τα έμβρυα εμφανίζονται συμβατά ως
προς την ανάπτυξη και την ανατομία τους η λήψη
αμνιακού υγρού μπορεί να γίνει από τον ένα σάκο.
Ειδάλλως πρέπει να λαμβάνεται δείγμα και από
τους δυο σάκους λόγω πιθανότητας σπάνιων ασυμφωνιών για χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ασυμφωνίας για περισσότερες
από τις συχνότερες ανευπλοειδίες. Αν η μονοχοριακή κύηση είναι ετεροκαρυοτυπική μπορεί να γίνει
απολίνωση του ομφαλίου λώρου από τις 16 εβδομάδες με ποσοστό επιβίωσης 80% για το υγιές δίδυμο.
Διάγνωση και Αντιμετώπιση της καθυστέρησης
της αύξησης του εμβρύου
Ως επιλεκτική καθυστέρηση της αύξησης του εμβρύου (sFGR) ορίζεται όταν το ένα έμβρυο έχει βαρος<10η εκατοστιαία θέση και η διαφορά στο εκτιμώμενο βάρος μεταξύ των διδύμων είναι >25%. Ο
συνδυασμός των μετρήσεων της κεφαλής της κοιλιάς και του μηρού θα μας οδηγήσει στον υπολογισμό του εκτιμώμενου βάρους. Οι κλίμακες που χρησιμοποιούνται είναι οι ίδιες όπως και στις μονήρεις
κυήσεις ωστόσο στις δίδυμες κυήσεις παρατηρείται
ελάττωση της αύξησης των εμβρύων σε σχέση με τις
μονήρεις ιδιαίτερα στο τρίτο τρίμηνο. Η διαφορά
του εκτιμώμενου βάρους υπολογίζεται ως ακολούθως: βάρος του μεγαλυτέρου μείον βάρος του μικρότερου επί 100 δια το βάρος του μεγαλυτέρου. Η
διερεύνηση του sFGR θα πρέπει να περιλαμβάνει
αναλυτικό υπερηχογράφημα της ανατομίας, έλεγχο
για ιογενείς λοιμώξεις και αμνιοπαρακέντηση για
τον αποκλεισμό χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Στα
μονοχοριακά δίδυμα επιλεκτική sFGR συμβαίνει
λόγω άνισης κατανομής της αγγείωσης του πλακούντα. Η ταξινόμηση του sFGR σε μονοχοριακά δίδυμα εξαρτάται από την τελοδιαστολική ταχύτητα στο
DOPPLER της ομφαλικής αρτηρίας.
Οι sFGR δίδυμες διχοριακές κυήσεις παρακολουθούνται όπως οι μονήρεις με DOPPLER ομφαλικής
αρτηρίας, μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας, φλεβώδους

πόρου και βιοφυσικού προφίλ κάθε δυο εβδομάδες
ανάλογα με την βαρύτητα της κατάστασης. Στα
μονοχοριακά δίδυμα η παρακολούθηση γίνεται με
DOPPLER τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα
και με μέτρηση της ανάπτυξης των εμβρύων τουλάχιστον ανά δυο εβδομάδες. Τα στοιχεία για την
καθοδήγηση της αντιμετώπισης τους είναι περιορισμένα. Συνήθως γίνεται καυτηρίαση με laser ή απολίνωση του ομφαλίου λώρου του μικρού εμβρύου
και επίσπευση του τοκετού. Η συχνότητα σοβαρής
εγκεφαλικής βλάβης σε μονοχοριακά δίδυμα που
περιπλέκονται με sFGR είναι περίπου 10% και σχετίζεται με παθολογικό DOPPLER ομφαλικής αρτηρίας, ενδομήτριο θάνατο του ενός εμβρύου και πρόωρο τοκετό.
Όταν συμβεί ενδομήτριος θάνατος του ενός εμβρύου σε μονοχοριακή κύηση παρακολουθούμε
τα DOPPLER στην μέση εγκεφαλική αρτηρία στα
πλαίσια διερεύνησης σημείων εμβρυικής αναιμίας
στο ζων έμβρυο. Έλεγχος για εμβρυική καταστολή
με CTG, έλεγχος της απεικόνισης του εγκέφαλου
για εγκεφαλική νοσηρότητα και νευροαναπτυξιακή
εκτίμηση στην ηλικία των 2 ετών πρέπει να πραγματοποιείται.⁶

Επιπλοκές και αντιμετώπιση αυτών στην μονοχοριακή κύηση
Οι επιπλοκές που συμβαίνουν μόνο στην μονοχοριακή κύηση που αποτελούν το ένα τρίτο των διδύμων, περιλαμβάνουν :
TTTS, TAPS, TRAP, μονοαμνιακή κύηση και σιαμαία κύηση.
Η διάγνωση για το TTTS (σύνδρομο μετάγγισης
από δίδυμο σε δίδυμο) γίνεται σύμφωνα με την
σταδιοποίηση κατά Quintero που αναφέρεται στον
πίνακα 1:
Οι μονοχοριακές δίδυμες κυήσεις με ασυμμετρία
στο αμνιακό υγρό σχετίζονται με καλή έκβαση (συνολική επιβίωση 93%) και χαμηλό κίνδυνο εξέλιξης
σε σοβαρό TTTS (14%). Η καυτηρίαση των αναστομώσεων με laser αποτελεί την θεραπεία εκλογής για
στάδιο ΙΙ και άνω. Μετά την θεραπεία για τις πρώτες 2 εβδομάδες γίνεται εβδομαδιαία υπερηχογραφική παρακολούθηση. Σε περίπτωση απώλειας του
ενός εμβρύου μετά το laser, πρέπει να εξετάζεται ο
εγκέφαλος του εμβρύου που επιβίωσε μετά από 4-6
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Πίνακας 1????????????????
Στάδιο

Ταξινόμηση

Ι

Ακολουθία πολυυδραμνίου-ολιγαμνίου:
DVP>8 cm στο δίδυμο δέκτη και DVP<2 cm στο δίδυμο δότη

II

Ουροδόχος κύστη μη ορατή υπερηχογραφικά στο δίδυμο δότη

III

Απούσα ή ανεστραμμένη διαστολική ροή στην ομφαλική αρτηρία, αναστροφή του α-κύματος στον
φλεβώδη πόρο, παλμική ομφαλική φλεβική ροή σε οποιοδήποτε από τα δίδυμα

IV

Ύδρωπας σε ένα ή και τα δύο δίδυμα

V

Θάνατος του ενός ή και των δύο διδύμων

DVP: βαθύτερη κάθετη λίμνη (deepest vertical pocket)

Πίνακας 2?????????????????????
Στάδιο

Προγεννητική σταδιοποίηση

Μεταγεννητική σταδιοποίηση:
Διαφορά Hb μεταξύ των διδύμων
(g/dL)

1

MCA-PSV δότη >1.5 ΜοΜ και MCA-PSV δέκτη <1.0 ΜοΜ,
χωρίς άλλα σημεία εμβρυϊκής δυσπραγίας

>8.0

2

MCA-PSV δότη >1.7 ΜοΜ και MCA-PSV δέκτη <0.8 ΜοΜ,
χωρίς άλλα σημεία εμβρυϊκής δυσπραγίας

>11.0

3

Στάδιο 1 ή 2 και καρδιακή καταστολή στον δότη (απουσία ή
αναστροφή της τελοδιαστολικής ροής στην ομφαλική αρτηρία,
ή αυξημένη αντίσταση ή ανάστροφη ροή στον φλεβώδη πόρο)

>14.0

4

Ύδρωπας στο δίδυμο δότη

>17.0

5

Θάνατος του ενός ή και των δύο εμβρύων μετά από TAPS

>20.0

MCA: μέση εγκεφαλική αρτηρία, PSV: μέγιστη συστολική ταχύτητα, ΜοΜ: πολλαπλάσια της διάμεσης τιμής, Hb: αιμοσφαιρίνη

εβδομάδες. Εναλλακτικά μετά τις 26 εβδομάδες, γίνονται εκκενωτικές αμνιοπαρακεντήσεις και επιλεκτική διακοπή της κύησης με απολίνωση ενός από
τους ομφάλιους λώρους με laser.
Η διάγνωση για το TAPS (αλληλουχία δίδυμης
αναιμίας-πολυκυταρραιμίας) βασίζεται στην ανεύρεση ασύμμετρων ανωμαλιών στο DOPPLER της
μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας MCA-PSV >1.5mom
πολλαπλάσια της διάμεσης τιμής στον δότη το
οποίο είναι ενδεικτικό αναιμίας και της MCA –PSV
<1.0mom στον δέκτη το οπoίο είναι ενδεικτικό πολυκυτταραιμίας. Τα υπερηχογραφικά ευρήματα περιλαμβάνουν την ηχογένεια και το πάχος του πλακούντα, με παχύ και ανοικτού χρώματος για τον
δέκτη και λεπτό ανηχοικό για τον δότη, την υφή του
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ήπατος στον δέκτη που έχει ελαττωμένη ηχογένεια
και την αύξηση της φωτεινότητας των τοιχωμάτων
των πυλαίων φλεβών. Η προγεννητική και μεταγεννητική σταδιοποίηση της ακολουθίας αναιμίας
– πολυκυτταραιμίας διδύμων (TAPS) αναφέρεται
στον πίνακα 2:
Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει πρώιμο τοκετό, θεραπεία με laser, ενδομήτρια μετάγγιση για το αναιμικό δίδυμο και μερική αφαιμαξομετάγγιση στο
πολυκυτταραιμικό.
H διάγνωση για το TRAP (ανεστραμμένη αρτηριακή αιμάτωση διδύμων), σπάνια επιπλοκή, χαρακτηρίζεται από μια ακαρδιακή μάζα που αιματώνεται από ένα φαινομενικά υγιές έμβρυο. Το laser
αποτελεί την πιο συχνή επεμβατική τεχνική πρόλη-

Υπερηχογράφημα διδύμου κύησης

ψης της απώλειας του εμβρύου αντλία. Προτιμότερο η θεραπεία να γίνεται πριν τις 16 εβδομάδες
κύησης.⁷

Μονοχοριακά μονοαμνιακά δίδυμα
Αποτελούν το 5% των μονοχοριακών κυήσεων. Η
περιέλιξη των ομφάλιων λώρων που εξετάζεται με
έγχρωμο DOPPLER, υπάρχει σε όλα σχεδόν τα μονοαμνιακά. Η μείωση γίνεται με απολίνωση και διατομή του λώρου.⁸
Συνενωμένα δίδυμα
Αποτελούν το 1% των μονοχοριακών κυήσεων και η

διάγνωση με υπερηχογράφημα στο πρώτο τρίμηνο
αποτελεί τον κανόνα. Η συνηθέστερη μορφή είναι
η θωρακοπαγή όπου τα δίδυμα έχουν ενώσεις στον
θώρακα και στο επιγάστριο. Σε κυήσεις που συνεχίζουν, η λεπτομερής εξειδικευμένη εξέταση είναι
σημαντική για να καταγράψει την ανατομία της
καρδιάς και της λοιπής ανατομίας.
Η δίδυμη κύηση είναι από μόνη της ένας παράγοντας κινδύνου για πρόωρο τοκετό παρά ταύτα σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη συνιστάται ο τοκετός των
ανεπίπλεκτων διαμνιακών διχοριακών διδύμων να
γίνεται στις 37- 38 εβδομάδες και των διαμνικών μονοχοριακών στις 36 εβδομάδες κύησης.⁹ Θ

Take home messages
Η δίδυμη κύηση μπορεί να είναι διχοριακή η μονοχοριακή.
Η διχοριακή κύηση είναι πιο συχνή αλλά η μονοχοριακή παρουσιάζει περισσότερες επιπλοκές.
 υπερηχογραφική παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους γυναικολόγους της εμβρυΗ
ομητρικής ιατρικής.

Ultrasonography of twin pregnancy
Synopsis
The monitoring of a twin pregnancy is based on the same principles as the monitoring a single pregnancy,
especially in the first 20 weeks of gestation. In the second half, however, the monitoring is similar to the
one of a high-risk pregnancy. In the past, prior to the use of ultrasound, a large number of twins remained
undiagnosed until the time of delivery. Complications are more common in twin pregnancies than in
singletons.
Two -thirds of twins are dizygotic and one- third monozygotic. One third of monozygotic twins are
dichorionic and two –thirds are monochorionic.Premature birth, premature rupture of the fetal membranes,
preeclampsia, hemorrhage, congenital anomalies, fetal growth retardation and polyhydramnios are
complications which encountered more frequently in monochorionic than in dichorionic pregnancies.
Complications that occur only in monochorionic pregnancies are twin-to twin transfusion syndrome,
twin anaemia - polycythaemia sequence and twin reversed arterial perfusion sequence. The ultrasound
monitoring should be performed by specialized obstetricians.
KEYWORDS: Twin pregnancy / Dichorionic / Monochorionic / Amniotic fluid / Fetal growth/Doppler
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Υπερηχογραφική διάγνωση
ανωμαλιών αμνιακού υγρού
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1
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2
Ειδικευόμενος Μαιευτικής Γυναικολογίας
3
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική ΜΗΤΕΡΑ, Ερ. Σταυρού 6, Μαρούσι

Περίληψη
Η ποσότητα του αμνιακού υγρού σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους είναι ένας σημαντικός δείκτης για
την παρακολούθηση της κύησης και το καλώς έχειν του εμβρύου. Ανωμαλίες του αμνιακού υγρού σχετίζονται με μια σειρά από διαταραχές και πιθανό δυσμενές περιγεννητικό αποτέλεσμα. Οι επικρατούσες προσεγγίσεις για την υπερηχογραφική εκτίμηση του αμνιακού υγρού είναι η μέτρηση της βαθύτερης λίμνης αμνιακού υγρού και ο υπολογισμός του δείκτη αμνιακού υγρού. Ο δείκτης μέτρησης της βαθύτερης λίμνης στο
υποσύνολο των εγκύων γυναικών με ολιγάμνιο, φαίνεται να αποτελεί καλύτερη επιλογή, αφού η χρήση του
δείκτη αμνιακού υγρού οδηγεί σε υπερδιάγνωση ολιγαμνίου με αύξηση των ποσοστών πρόκλησης τοκετού,
χωρίς όμως βελτίωση του περιγεννητικού αποτελέσματος. Αντίστοιχα, πιθανώς ο δείκτης αμνιακού υγρού
αποτελεί καλύτερη επιλογή στο υποσύνολο των εγκύων γυναικών με υδράμνιο, αφού φαίνεται ότι ο δείκτης
της μεγαλύτερης λίμνης οδηγεί σε υπερδιάγνωση υδραμνίου.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δείκτης αμνιακού υγρού / Ολιγάμνιο / Υδράμνιο / Δείκτης μέτρησης βαθύτερης λίμνης

Εισαγωγή
Η ποσότητα του αμνιακού υγρού είναι ένας σημαντικός δείκτης για την παρακολούθηση της κυήσεως. Η
εκτίμηση της ποσότητας του αμνιακού υγρού στο 2ο
και 3ο τρίμηνο της κύησης αποτελεί κύρια παράμετρο
της υπερηχογραφικής παρακολούθησης. Η υπερηχογραφική εκτίμηση του αμνιακού υγρού περιλαμβάνεται στο βιοφυσικό προφίλ και στο τροποιημένο

βιοφυσικό προφίλ στα πλαίσια της προγεννητικής
παρακολούθησης της κυήσεως1. Ανωμαλίες του αμνιακού υγρού σχετίζονται με μια σειρά από διαταραχές
της μητέρας και του εμβρύου καθώς και με φτωχό
περιγεννητικό αποτέλεσμα. Πρόσφατη συστηματική
ανασκόπηση μελετών παρατήρησης μονήρων κυήσεων συμπεραίνει την ύπαρξη ισχυρής συσχέτισης
ολιγαμνίου και μικρού βάρους νεογνού <10η εκατο-
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στιαία θέση και αυξημένης περιγεννητικής θνησιμότητας, καθώς και ισχυρή συσχέτιση μεταξύ υδραμνίου
με νεογνά βάρους γέννησης >90η εκατοστιαία θέση1.
Η διάγνωση ολιγάμνιου ή υδραμνίου σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους επηρεάζουν την περαιτέρω στρατηγική διαχείριση των κυήσεων. Οι επικρατούσες προσεγγίσεις για την υπερηχογραφική
εκτίμηση του αμνιακού υγρού είναι η μέτρηση της
βαθύτερης λίμνης αμνιακού υγρού, ο υπολογισμός
του δείκτη αμνιακού υγρού και η υποκειμενική εκτίμηση του εξεταστή.
Ο όγκος του αμνιακού υγρού μεταβάλλεται κατά
τη διάρκεια της κύησης, παρουσιάζει σταθερή αύξηση
στην αρχή της, παραμένει σχετικά σταθερός μεταξύ
22 – 38 εβδομάδων και στη συνέχεια βαίνει μειούμενος μέχρι τον τοκετό. Οι μέγιστες τιμές παρατηρούνται στην 34η εβδομάδα2. To Αμερικάνικο Κολλέγιο
Μαιευτήρων-Γυναικολόγων (ACOG) και η Ένωση
Εμβρυομητρικής Ιατρικής (SMFM) συστήνουν τον
υπολογισμό του αμνιακού υγρού με τη μέθοδο της
βαθύτερης λίμνης για τη διάγνωση του ολιγαμνίου
αντί του δείκτη αμνιακού υγρού3,4. Η εφαρμογή του
δείκτη αμνιακού υγρού οδηγεί σε υπερδιάγνωση ολιγαμνίου με αποτέλεσμα αύξηση των ιατρογενών παρεμβάσεων χωρίς βελτίωση του περιγεννητικού αποτελέσματος.

Φυσιολογία αμνιακού υγρού
Το αμνιακό υγρό συμμετέχει σε πολλαπλές λειτουργίες απαραίτητες για την ομαλή εμβρυική ανάπτυξη.
Προσφέρει μηχανική προστασία από φυσικό τραύμα,
επιτρέπει την ανάπτυξη των πνευμόνων, του κορμού
και των άκρων και έχει βακτηριοστατικές ιδιότητες.
Παράλληλα προστατεύει από συμπίεση του ομφαλίου
λώρου μεταξύ εμβρύου και μήτρας5.
Κύριες πηγές αμνιακού υγρού είναι τα εμβρυικά
ούρα και οι εκκρίσεις των εμβρυικών πνευμόνων,
καθώς επίσης σε μικρότερο βαθμό εκκρίσεις από την
στοματική και τις ρινικές κοιλότητες5.
Το αμνιακό υγρό απορροφάται από το γαστρεντερικό σύστημα με την κατάποση. Άλλη σημαντική
οδός απορρόφησης του αμνιακού υγρού είναι η ενδομεμβρανώδης οδός (intramembranous pathway),
κατά την οποία γίνεται ανταλλαγή ύδατος και στερεών μεταξύ αμνιακού υγρού και εμβρυικού αίματος5.
Σύσταση αμνιακού υγρού
Η σύσταση του αμνιακού υγρού αντικατοπτρίζει
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ένα συνδυασμό των εκκρίσεων των εμβρυικών πνευμόνων και των ούρων του εμβρύου. Η σύσταση του
αμνιακού υγρού αποτελείται κατά 98-99% από νερό
και κατά 1-2% από στερεά στοιχεία, όπου περιλαμβάνονται πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, φωσφολιπίδια, ένζυμα, ορμόνες, χρωστικές και χημικές ουσίες
(ουρία, ουρικό, κρεατινίνη και ηλεκτρολύτες). Επιπλέον το αμνιακό υγρό περιλαμβάνει μια ποικιλία
από εμβρυικά κύτταρα, καθώς και τρίχες, κύτταρα
του αίματος, αμνιοκύτταρα και μερικές φορές μηκώνιο. Μεταβολές στην ομοιόσταση του εμβρύου που
προκαλείται από πληθώρα καταστάσεων του εμβρύου, επιδρούν στον όγκο του αμνιακού υγρού με αλλαγή στην παραγωγή των ούρων του εμβρύου, στην
κατάποση και πιθανόν στις εκκρίσεις των εμβρυικών
πνευμόνων. Ως εκ τούτου, ο όγκος αμνιακού υγρού
είναι ένας παθητικός δείκτης της εμβρυικής κατάστασης. Διαταραχές από την μητέρα επίσης επιδρούν
στην ομοιόσταση του εμβρύου και κατά συνέπεια
στον όγκο του αμνιακού υγρού.

Εκτίμηση αμνιακού υγρού
Η εκτίμηση του αμνιακού υγρού στηρίζεται σε υπερηχογραφικές μετρήσεις, είτε της βαθύτερης λίμνης,
είτε του δείκτη αμνιακού υγρού ή στην υποκειμενική
εκτίμηση του εξεταστή. Η υποκειμενική εκτίμηση δεν
είναι κατώτερη των ποσοτικών μετρήσεων, εφόσον
εκτιμάται από έμπειρο εξεταστή6,7.
Οι Magann και συνεργάτες συμπεραίνουν ότι η
υπερηχογραφική εκτίμηση της ποσότητας αμνιακού
υγρού βασιζόμενη στους δείκτες βαθύτερης λίμνης ή
αμνιακού υγρού σε σύγκριση με το gold standard, που
είναι η τεχνική αραίωσης χρωστικής, είναι μη ακριβής
στη διάγνωση ολιγαμνίου και υδραμνίου. Εντούτοις
η τεχνική αραίωσης χρωστικής είναι παρεμβατική μέθοδος και ως εκ τούτου μη κλινικά χρηστική8.
Δείκτης αμνιακού υγρού (AFI-Amniotic Fluid Index).
Για τον υπολογισμό του δείκτη αμνιακού υγρού, η
μήτρα διαιρείται σε 4 ίσα τεταρτημόρια και υπολογίζεται σε εκατοστά το βάθος κάθε μονήρους βαθύτερης
λίμνης σε κάθε τεταρτημόριο. Το άθροισμα αυτών
των μετρήσεων αποτελεί το AFI (Ολιγάμνιο ≤ 5 cm,
Υδράμνιο ≥ 24 cm)9.
Μέτρηση της βαθύτερης λίμνης (Single Deepest
Pool). Μέτρηση της βαθύτερης λίμνης σε οποιοδήποτε τεταρτημόριο της μήτρας. (Φυσιολογικές τιμές 2-8
cm, Ολιγάμνιο ≤ 2 cm, Υδράμνιο ≥ 8 cm). Κατά την
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υπερηχογραφική εξέταση, ο ηχοβολέας βρίσκεται σε
οβελιαίο επίπεδο και κάθετα προς το έδαφος, χωρίς
σημαντική πίεση στο κοιλιακό τοίχωμα10,11.
Για να είναι αποδεκτή μία υπερηχογραφική μέτρηση κάθε λίμνη πρέπει να έχει εύρος τουλάχιστον 1
εκατοστό και δεν θα πρέπει να περιέχονται εμβρυικά
μέλη ή τμήμα ομφαλίδος11.
Σε πολύδυμες κυήσεις συστήνεται η μέθοδος της βαθύτερης λίμνης και όχι του δείκτη αμνιακού υγρού. Τα
κριτήρια ολιγαμνίου και υδραμνίου παραμένουν τα
ίδια9,10.

Ολιγάμνιο
Ορισμός
Το ολιγάμνιο με υπερηχογραφικό έλεγχο ορίζεται ως
βαθύτερη λίμνη ≤ 2 εκατοστών ή AFI ≤ 5 εκατοστών3.
Αιτιολογία
Η παρουσία ολιγαμνίου συνδέεται με παθολογικές
καταστάσεις από τη μητέρα, το έμβρυο και τον πλακούντα12.
• Ιδιοπαθές
• Ιατρικές ή μαιευτικές καταστάσεις που συσχετίζονται με μητροπλακουντιακή ανεπάρκεια (προεκλαμψία, χρόνια υπέρταση, νόσος κολλαγόνου, νεφροπάθεια, θρομβοφιλία, χρήση ορισμένων φαρμάκων)
• Αποκόλληση πλακούντα, σύνδρομο εμβρυο-εμβρυικής μετάγγισης, πλακουντιακή θρόμβωση ή έμφρακτο.
• Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, συγγενείς ανωμαλίες,
υπολειπόμενη ανάπτυξη, ενδομήτριος θάνατος, παράταση κυήσεως, ρήξη εμβρυικών υμένων, λοίμωξη
Κλινική σημασία
Η επίπτωση ολιγαμνίου κυμαίνεται μεταξύ 1-3%.
Σύμφωνα με το ACOG Committee Opinion No 828,
η περιγεννητική θνησιμότητα κυήσεων με ολιγάμνιο
εκτιμάται στο 14/100013. Το περιγεννητικό αποτέλεσμα του ολιγαμνίου που συνδέεται με άλλες καταστάσεις εξαρτάται από την υποκείμενη παθολογία. Η
υπερηχογραφική διάγνωση ολιγαμνίου αποτελεί ένδειξη για διερεύνηση της αιτιολογίας. Η περαιτέρω διαχείριση εξαρτάται από την παρουσία μεμονωμένου
ολιγαμνίου ή το συνδυασμό με άλλες επιπλοκές της
κύησης ή παράγοντες κινδύνου, καθώς και την ηλικία
κυήσεως3.
Στην περίπτωση του μεμονωμένου ολιγαμνίου συ-

στήνεται τοκετός μεταξύ 36-38 εβδομάδων κυήσεως.
Σε ηλικία κύησης μικρότερη από 36 εβδομάδες με άρρηκτο θυλάκιο και ολιγάμνιο, συστήνεται εξατομικευμένη αντιμετώπιση, που περιλαμβάνει αναμονή και
παρακολούθηση ή τοκετό που εξαρτάται από την ηλικία κύησης και την κατάσταση μητέρας και εμβρύου3.
Σε πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και ανάλυση συσχέτισης ολιγαμνίου και πτωχού περιγεννητικού
αποτελέσματος, με διαστρωμάτωση σε ανεπίπλεκτες
και μη κυήσεις, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι σε σχέση
με κυήσεις με φυσιολογικό αμνιακό υγρό14:
- Έγκυες γυναίκες χαμηλού κινδύνου με μεμονωμένο ολιγάμνιο είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να
υποβληθούν σε επείγουσα καισαρική τομή για εμβρυική δυσχέρεια, τα νεογνά τους να εισαχθούν σε
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και εμφάνιση σε νεογνό συνδρόμου εισρόφησης μηκωνίου. Δεν
παρατηρήθηκε διαφορά στο ποσοστό εμφάνισης κεχρωσμένου αμνιακού υγρού μεταξύ των δύο ομάδων.
Σε αυτή την ομάδα το ποσοστό ενδομήτριου θανάτου
ήταν ελάχιστο.
- Έγκυες γυναίκες υψηλού κινδύνου με ολιγάμνιο
ήταν πιο πιθανό να έχουν νεογνό με χαμηλό βάρος
γέννησης, πιθανώς αποδιδόμενο στη συνυπάρχουσα
συννοσηρότητα. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στο ποσοστό της καισαρικής τομής για εμβρυική δυσχέρεια,
στις εισαγωγές νεογνών στη ΜΕΝΝ, νεογνών με σύνδρομο εισρόφησης αμνιακού υγρού, στο Αpgar score
<7 στα 5 λεπτά.

Υδράμνιο
Ορισμός
Το υδράμνιο ορίζεται με υπερηχογραφικό έλεγχο
ως βαθύτερη λίμνη ≥ 8 εκατοστών ή AFI ≥ 24 εκατοστών9,13.
Αιτιολογία15
• Ιδιοπαθές
• Εμβρυικές δομικές ανωμαλίες ή νευρομυικές
ανωμαλίες που εμποδίζουν την κατάποση
• Γενετικά σύνδρομα (τρισωμία 18, 21, σύνδρομο
Prader-Willi, σύνδρομο Bartter κλπ)
• Καταστάσεις υψηλού εμβρυικού καρδιακού φορτίου (υπερκοιλιακή ταχυκαρδία, σοβαρή αναιμία,
αλλοανοσοποίηση, ιογενείς λοιμώξεις, αιμοσφαιρινοπάθεια)
• Μάζες εμβρύου ή πλακούντα με αρτηριοφλεβική
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επικοινωνία (ιεροκοκκυγικό τεράτωμα, μεγάλο χοριοαγγείωμα)
• Σύνδρομο εμβρυο-εμβρυικής μετάγγισης (TTTS)
• Σακχαρώδης διαβήτης
• Μακροσωμία
• Εμβρυικός ύδρωπας

Κλινική σημασία
Η επίπτωση του υδραμνίου κυμαίνεται σε μονήρεις
κυήσεις μεταξύ 1-2%9. Η επίπτωση σε δίδυμες κυήσεις
είναι μεγαλύτερη κυρίως λόγω των επιπλοκών της μονοχοριακής πλακουντοποίησης. Το υδράμνιο σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα φτωχού περιγεννητικού
αποτελέσματος, ανάλογα με τον βαθμό σοβαρότητάς
του. Η διάγνωση ακολουθείται από λεπτομερή υπερηχογραφική εξέταση για διάγνωση ή αποκλεισμό
εμβρυικών ανωμαλιών, εκτίμηση της ανάπτυξης του
εμβρύου, έλεγχο για σακχαρώδη διαβήτη κυήσεως,
αλλοανοσοποίηση και δυνητικά συγγενείς λοιμώξεις.
Υπάρχουν περιορισμοί στην υπερηχογραφική διάγνωση των προαναφερόμενων ανωμαλιών ή γενετικών συνδρόμων. Η πιθανότητα διάγνωσης δομικής ή
γενετικής ανωμαλίας μετά τη γέννηση, σε κύηση που
συνδέεται με ιδιοπαθές υδράμνιο, κυμαίνεται από 9%
μέχρι 28%, όταν τα νεογνά παρακολουθούνται μέχρι
το τέλος του 1ου έτους της ζωής16,17.
Σχετικά με την διαχείριση των κυήσεων που διαγιγνώσκονται με υδράμνιο συστήνεται9:
• Μείωση του αμνιακού υγρού μόνο με την ένδειξη
σοβαρής μητρικής δυσχέρειας, δύσπνοιας ή και των
δύο σε περιπτώσεις σοβαρού υδραμνίου. Σχεδόν όλες
αυτές οι περιπτώσεις σχετίζονται με ανωμαλίες του εμβρύου.
• Μη χορήγηση ινδομεθακίνης με μόνο στόχο τη
μείωση αμνιακού υγρού σε περιπτώσεις υδραμνίου.
• Δε θεωρείται απαραίτητη αυξημένη προγεννητική
φροντίδα με μόνη ένδειξη ιδιοπαθές ήπιο υδράμνιο.
• Αναμονή αυτόματου τοκετού τελειόμηνου εμβρύου σε γυναίκες με ιδιοπαθές ήπιο υδράμνιο, ενώ
προτείνεται πρόκληση τοκετού, εφόσον αποφασιστεί
όχι νωρίτερα από τις 39 εβδομάδες, σε απουσία άλλων
ενδείξεων. Ο τρόπος τοκετού καθορίζεται από τις συνήθεις μαιευτικές ενδείξεις.
• Τοκετός σε τριτοβάθμιο κέντρο γυναικών με σοβαρού βαθμού υδράμνιο, λόγω σημαντικής πιθανότητας παρουσίας εμβρυικών ανωμαλιών.
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AFI vs SDP
Σε πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση συμπεραίνεται ότι ο υπολογισμός του αμνιακού υγρού με τη μέθοδο της βαθύτερης λίμνης, μείωσε
την πιθανότητα διάγνωσης ολιγαμνίου σε σχέση με τη
μέθοδο AFI, χωρίς μεταβολή του περιγεννητικού αποτελέσματος. Η χρήση της μεθόδου βαθύτερης λίμνης
μείωσε το ποσοστό διάγνωσης ολιγαμνίου. Οι συγγραφείς αναφέρουν σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό μη
καθησυχαστικού καρδιοτοκογραφήματος, καισαρικής
τομής για εμβρυική δυσχέρεια και πρόκλησης τοκετού
για ολιγάμνιο, στην ομάδα των γυναικών με εκτίμηση
αμνιακού υγρού με τη μέθοδο της βαθύτερης λίμνης.
Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στη συχνότητα καισαρικής τομής παρουσία μηκωνίου, PH ομφαλικής αρτηρίας < 7.1, Apgar score στα 5 λεπτά < 7 ή εισαγωγή στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών18.
Παρόμοια αποτελέσματα καταγράφηκαν σε προηγούμενη συστηματική ανασκόπηση, όπου οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι ο υπολογισμός του αμνιακού
υγρού με τη μέθοδο της βαθύτερης λίμνης φαίνεται να
αποτελεί καλύτερη επιλογή, καθώς η χρήση του AFI
οδηγεί σε υπερδιάγνωση ολιγαμνίου, με συνέπεια αύξηση στα ποσοστά της πρόκλησης τοκετού, χωρίς βελτίωση του περιγεννητικού αποτελέσματος19.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με
υδράμνιο, περιορίζεται σε δημοσιεύσεις που χρησιμοποιούν μόνο τη μέθοδο εκτίμησης του δείκτη αμνιακού
υγρού και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει σύγκριση
των δεικτών AFI και SDP σε σχέση με το περιγεννητικό αποτέλεσμα20. Πρόσφατη μελέτη προτείνει ότι ο
AFI πιθανώς αποτελεί καλύτερο προγνωστικό δείκτη
από τη μέτρηση της βαθύτερης λίμνης στη διάγνωση
υδραμνίου. Πιθανώς η χρήση της μεθόδου βαθύτερης
λίμνης είναι δυνατόν να οδηγήσει σε υπερδιάγνωση
υδραμνίου, με συνέπεια περισσότερες μαιευτικές παρεμβάσεις. Παραμένει ασαφές εάν αυτές οι παρεμβάσεις θα οδηγούσαν σε βελτίωση του περιγεννητικού
αποτελέσματος21.
Συμπέρασμα
Στους παράγοντες που είναι δυνατόν να εμπλέκονται
στη δυσκολία υπερηχογραφικής διάγνωσης ανωμαλιών αμνιακού υγρού, περιλαμβάνονται η απειρία του
εξεταστή, η θέση του εμβρύου, η πιθανότητα παροδικής
αλλαγής του όγκου του αμνιακού υγρού και τα διαφορετικά διαγνωστικά κριτήρια στην εκτίμηση του ολιγαμνίου και του υδραμνίου19.
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Περαιτέρω καλά σχεδιασμένες προοπτικές τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες σε κυήσεις χαμηλού
και υψηλού κινδύνου θα καταδείξουν την βέλτιστη
υπερηχογραφική στρατηγική όσον αφορά τον δεί-

κτη μεγαλύτερης λίμνης σε σύγκριση με τον δείκτη
αμνιακού υγρού σε περιπτώσεις ολιγαμνίου και
υδραμνίου και τη βέλτιστη στρατηγική διαχείρισης
αυτών των κυήσεων. Θ

Take home messages
 όγκος του αμνιακού υγρού μπορεί να μετρηθεί με τον δείκτη αμνιακού υγρού (AFI) ή με τη μέθοδο της
Ο
βαθύτερης λίμνης (SDP).
 πάρχει ισχυρή ένδειξη ότι η εκτίμηση του ολιγαμνίου θα πρέπει να γίνεται με τον δείκτη της βαθύτερης
Υ
κάθετης λίμνης.
 εκτίμηση του όγκου του αμνιακού υγρού σε δίδυμες κυήσεις θα πρέπει να γίνεται με τον δείκτη της βαΗ
θύτερης κάθετης λίμνης.

Ultrasonographic diagnosis of amniotic fluid abnormalities
Synopsis
The assessment of the amniotic fluid volume (AFV) constitutes an essential factor of the antenatal care. When
combined with other forms of antenatal testing, it is thought to be an important indicator of the “fetal wellbeing”. The two most-widely used techniques to estimate AFV are the amniotic fluid index(AFI) and the single
deepest pocket (SDP). The existing evidence supports the use of SDP, as opposed to AFI, for the assessment
of AFV.This specific measurement will help us to identify pregnancies with poly or oligo hydramnios and
subsequently to plan the appropriate management for each case in order to improve the perinatal outcome.
KEYWORDS: Amniotic fluid index / Oligohydramnios / Polyhydramnios / Single deepest pocket
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Υπερηχογραφική διάγνωση
ανωμαλιών του πλακούντα
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Περίληψη
Η μελέτη του πλακούντα κατά τις τελευταίες δεκαετίες καθιστά ολοένα και περισσότερο κατανοητή την σημασία του για την ομαλή έκβαση της κύησης. Ο πλακούντας αποτελεί ένα ιδιαίτερο όργανο/σύστημα που
χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη και διαφοροποίηση σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ ως
“συνδετικός κρίκος” διαμεσολαβεί την επικοινωνία μεταξύ της μητέρας και του εμβρύου μέσω της ανταλλαγής θρεπτικών ουσιών, αερίων, ύδατος και ηλεκτρολυτών. Παράλληλα, μέσω ανοσολογικών και ενδοκρινικών ρυθμιστικών λειτουργιών παρέχει προστασία στο έμβρυο και υποστηρίζει τις φυσιολογικές μεταβολές
κατά τη διάρκεια της κύησης. Λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο του στην ανάπτυξη του
εμβρύου και την εγκυμοσύνη, μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης ανωμαλιών
που μπορεί δυνητικά να σχετίζονται με σοβαρές επιπλοκές τόσο για το έμβρυο, όσο και την μητέρα. Παρόλα αυτά αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά την υπερηχογραφική εξέταση, η αξιολόγηση του πλακούντα συχνά
υποεκτιμάται ή παραβλέπεται. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το μαιευτικό υπερηχογράφημα θα πρέπει
να συμπεριλαμβάνει τον ενδελεχή και λεπτομερή έλεγχο του πλακούντα σε συνδυασμό με δείκτες και δοκιμασίες της πλακουντιακής λειτουργίας. Παρακάτω θα εξετάσουμε μερικές από τις πιο συχνές ανωμαλίες και
παραλλαγές που συναντώνται στην καθημερινή κλινική πράξη, κάποιες από τις οποίες μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση και ανησυχία τόσο στον θεράποντα ιατρό όσο και στο ζευγάρι.
ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΆ: Aνώμαλες θέσεις πλακούντα / Aποκόλληση πλακούντα / Παθολογική πρόσφυση πλακούντα / Ομφάλιος λώρος / Αιμάτωμα πλακούντα / Πλακουντιακοί όγκοι

Μορφολογικές ανωμαλίες του πλακούντα
O φυσιολογικός πλακούντας παρουσιάζει σχετική ομοιογένεια στην ηχοδομή και υποηχοική οπισθοπλακουντιακή γραμμή (Εικ. 1) και πρέπει να
απέχει >2 εκατοστά από το έσω τραχηλικό στόμιο.

Ο παραπλακούντας αποτελεί ανατομική παραλλαγή κατά την οποία παρατηρούνται ένας ή
παραπάνω πλακουντιακοί λοβοί που διαχωρίζονται σαφώς σε σχέση με τον κυρίως πλακούντα,
ενώ υφίσταται μεταξύ τους επικοινωνία μέσω
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Εικόνα 1. Φυσιολογικός πλακούντας με σχετική ομοιογένεια στην ηχοδομή και υποηχοική οπισθοπλακουντιακή
γραμμή (βέλη)1

Εικόνα 2. Δίλοβος πλακούντας. Οι δύο λοβοί του πλακούντα (P1, P2) διαχωρίζονται από μια στενή γέφυρα
πλακουντιακού ιστού που καλύπτει το έσω τραχηλικό στόμιο (βέλος).1

ενδομεμβρανωδών αιμοφόρων αγγείων. Στην
περίπτωση που παρατηρείται παρόμοιο μέγεθος
μεταξύ των πλακουντιακών μαζών κάνουμε λόγο
για “δίλοβο πλακούντα” (Εικ. 2), ενώ όταν ο επιπλέον πλακούντας είναι μικρότερου μεγέθους
ονομάζεται “επικουρικός” (succenturiate) (Εικ.
3)1. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς οι παραπάνω καταστάσεις μπορεί να συνυπάρχουν με
προδρομικά αγγεία, επιπωματικό πλακούντα και
υμενώδη πρόσφυση του ομφαλίου λώρου2.
Ο περιχαρακωμένος (circummarginate) και
κρασπεδωτός (circumvallate) πλακούντας αποτελούν παρόμοιες καταστάσεις κατά τις οποίες η
χοριακή μεμβράνη δεν προσφύεται στις παρυφές
του πλακούντα αλλά στην εμβρυική επιφάνεια
σε κοντινή απόσταση από την πρόσφυση του ομφαλίου λώρου (Εικ. 4)3. Υπερηχογραφικά μπορεί
να δώσουν εσφαλμένα την εντύπωση παρουσίας
αμνιακής ταινίας, διαφράγματος μήτρας ή υποχοριονικού αιματώματος4. Ενώ στην πλειοψηφία
των περιπτώσεων πρόκειται για ευρήματα άνευ
ιδιαίτερης κλινικής σημασίας, σπανιότερα μπορεί
να σχετίζονται με αποκόλληση πλακούντα, πρόωρη ρήξη υμένων και ενδομήτρια υπολειπόμενη
ανάπτυξη5.
Το πάχος του πλακούντα φυσιολογικά αυξάνεται σταδιακά κατά την διάρκεια της κύησης, ώστε

μετά το δεύτερο τρίμηνο υπολογίζεται περίπου 2-4
εκατοστά6. Αυξημένο πάχος μπορεί να σχετίζεται με
συγγενείς λοιμώξεις (TORCH), σακχαρώδη διαβήτη
κύησης, εμβρυικό ύδρωπα, μερική μύλη κύηση και
τριπλοειδία, ενώ θα πρέπει πάντοτε να διερευνάται
η πιθανότητα κεντρικής αποκόλλησης του πλακούντα3, 7, 8.
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Ανώμαλες θέσεις πλακούντα
Κατά την υπερηχογραφική εξέταση θα πρέπει να
περιγράφεται η θέση του πλακούντα σε σχέση με
το σώμα της μήτρας και να εκτιμάται η απόσταση του κατώτερου ορίου του σε σχέση με το έσω
τραχηλικό στόμιο. Ως χαμηλής πρόσφυσης αναφέρεται ο φυσιολογικός πλακούντας που απέχει
<2 εκατοστά από το έσω τραχηλικό στόμιο, ενώ
ο όρος επιπωματικός (ή προδρομικός) πλακούντας χρησιμοποιείται όταν ολόκληρος ο πλακούντας ή τμήμα του καλύπτει πλήρως το τραχηλικό
στόμιο (Εικ. 5). Το διακολπικό υπερηχογράφημα
υπερέχει διαγνωστικά σε σχέση με το διακοιλιακό,
ενώ επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα διερεύνησης
ανώμαλης διείσδυσης ή προδρομικών αγγείων επί
χαμηλού ή επιπωματικού πλακούντα. Η έγκαιρη
διάγνωση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αυξάνεται η πιθανότητα αιμορραγίας κατά την εξέλιξη
της κύησης με συνεπακόλουθη σημαντική αύξηση
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Εικόνα 3. (a): Πλακούντας με επικουρικό (succenturiate)
λοβό. (b): Η κυρίως μάζα του πλακούντα (p) ευρίσκεται
κατά μήκος του οπίσθιου τοιχώματος της μήτρας. Μια
δεύτερη μάζα από μαλακό ιστό της ίδιας ηχογένειας ευρίσκεται στο πρόσθιο τοίχωμα της μήτρας (επικουρικός
λοβός) (s)1.

Εικόνα 4. (a): Περιχαρακωμένος πλακούντας
(cirvumvallate placenta). (b): ο χοριονικός δίσκος, η εμβρυική επιφάνεια του πλακούντα (μαύρα βέλη) είναι μικρότερη από τον βασικό δίσκο (η επιφάνεια του πλακούντα
προς τη μήτρα), με αποστρογγυλοποίηση (shouldering)
των ορίων του περιχαρακωμένου πλακούντα 1

της μητρικής και νεογνικής νοσηρότητας και θνησιμότητας9, 10.

φάσμα ανωμαλιών που σχετίζονται με παθολογική πρόσφυση του πλακούντα στο μυομήτριο
ως αποτέλεσμα ανώμαλης διήθησης της τροφοβλάστης και ανεπαρκούς ανάπτυξης του βασικού
φθαρτού. Ανάλογα με το βαθμό διείσδυσης διακρίνονται 3 τύποι ανώμαλης πρόσφυσης του πλακούντα: α) Ο συμφυτικός πλακούντας (placenta
accreta) με απλή προσκόλληση χωρίς διήθηση του
μυομητρίου, β) ο στιφρός πλακούντας (placenta
increta) με μικρού βαθμού διήθηση του μυομητρίου και γ) ο διεισδυτικός πλακούντας (placenta
percreta) ο οποίος διηθεί το μυομήτριο σε όλο το
πάχος του με πιθανή επέκταση σε παρακείμενα
όργανα, όπως η ουροδόχος κύστη10. Μερικά από
τα χαρακτηριστικά υπερηχογραφικά ευρήματα
αποτελούν η σημαντική λέπτυνση ή απουσία του
οπισθοπλακουντιακού υποηχογενούς διαστήματος, η διακοπή της συνέχειας του γραμμοειδούς
υπερηχογενούς διαστήματος ανάμεσα στον ορογόνο της μήτρας και την ουροδόχο κύστη, η παρουσία πολλαπλών διαπλακουντιακών «λιμνών»
καθώς επίσης και η στενή συνάφεια μεταξύ μήτρας
και ουροδόχου κύστης με ή χωρίς την εμφάνιση
στροβιλώδους ροής των αγγείων του πλακούντα
κατά την Doppler υπερηχογραφία (Εικ. 7-9)1, 13, 14.
Το κλειδί για την επιτυχή διάγνωση της ανώμαλης πρόσφυσης του πλακούντα αποτελεί τόσο η

Ανωμαλίες πρόσφυσης του ομφαλίου λώρου
Ως έκκεντρη ορίζεται η πρόσφυση του ομφαλίου
λώρου στον πλακούντα σε απόσταση <2 εκατοστά
από το πλακουντιακό άκρο, κατάσταση που φαίνεται να στερείται ιδιαίτερης κλινικής σημασίας11.
Ως υμενώδης πρόσφυση ορίζεται η κατάσταση
κατά την οποία το σημείο πρόσφυσης του ομφαλίου
λώρου βρίσκεται εκτός του πλακούντα, με συνεπακόλουθη ενδομεμβρανική πορεία των αγγείων πριν
συναντήσουν την κύρια πλακουντιακή μάζα. Η υμενώδης πρόσφυση έχει συσχετιστεί με χαμηλό βάρος
γέννησης, ενώ στην περίπτωση που τα ομφαλικά
αγγεία διασχίζουν τις εμβρυϊκές μεμβράνες στο κατώτερο τμήμα της μήτρας και επί του έσω τραχηλικού στομίου κάνουμε λόγω για προδρομικά αγγεία,
κατάσταση με δυνητικά σοβαρές επιπλοκές για το
έμβρυο λόγω κινδύνου ρήξης των αγγείων (Εικ. 6).
Επομένως, κατά την διακολπική εξέταση που διενεργείται για την εκτίμηση της θέσης του πλακούντα, θα
πρέπει πάντοτε να γίνεται χρήση dopplers προς αποκλεισμό παρουσίας προδρομικών αγγείων10, 12.
Ανώμαλη πρόσφυση του πλακούντα
Η κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνει ένα ευρύ
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Εικόνα 5. Προδρομικός πλακούντας. (a): διακολπικό υπερηχογράφημα 27η εβδ. με φυσιολογική οπίσθια θέση πλακούντα. Το περιφερικό άκρο του πλακούντα απέχει 5 εκ από το έσω τραχηλικό στόμιο. (b): διακολπικό υπερηχογράφημα
20η εβδ. με χαμηλή θέση πλακούντα. Το άκρο του πλακούντα απέχει 0.7εκ από το έσω τραχηλικό στόμιο. (c): διακολπικό
υπερηχογράφημα 19η εβδ. με οριακά προδρομικό πλακούντα. Το άκρο του πλακούντα (Τ) επικάθεται ακριβώς στο έσω
τραχηλικό στόμιο (Ο) αλλά δεν το επικαλύπτει. (d): διακολπικό υπερηχογράφημα 19η εβδ. με προδρομικό πλακούντα,
που επικάθεται καλύπτει πλήρως το έσω τραχηλικό στόμιο (Ο). (e,f): διακοιλιακό υπερηχογράφημα 18η εβδ. και μαγνητική τομογραφία 29η εβδ. που δείχνουν προδρομικό πλακούντα που καλύπτει πλήρως το τραχηλικό κανάλι (O)1.
64
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Εικόνα 6. Προδρομικά αγγεία. Διακολπικό υπερηχογραφημα την 18η
εβδ. Πλακούντας πρόσθιος (P) με ροή
σε αγγείο (V) που ευρίσκεται στο έσω
τραχηλικό στόμιο (O)1.

Εικόνα 7. Υπερηχογραφικά διαγνωστικά κριτήρια σε διαβαθμίσεις του γκρι και έγχρωμο Doppler για παθολογική πρόσφυση πλακούντα. (a) ακανόνιστη εμφάνιση και απώλεια της ηχοδιαφανούς περιοχής μεταξύ της μήτρας και του πλακούντα
(βέλη). (b) γραμμή της ουροδόχου κύστεως: λέπτυνση ή διακοπή της υπερηχοικής επιφάνειας μεταξύ του ορογόνου της μήτρας και του τοιχώματος της κύστης (βέλη). (c,d): κενά στον πλακούντα με διαταραγμένη υψηλής ταχύτητας ροή αίματος14

εμπειρία του εξεταστή όσο και η υποψία σε περίπτωση επιπωματικού πλακούντα ή/και ιστορικού
προηγηθείσας καισαρικής τομής13.

Αποκόλληση πλακούντα και πλακουντιακό
αιμάτωμα
Ως αποκόλληση πλακούντα ορίζεται ο πρόωρος
Τόμος 6|Τεύχος 1, 2022
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Εικόνα 8. Τρισδιάστατο Power Doppler απεικονίζει το ενδοπλακουντιακό αγγειακό δίκτυο και την αγγείωση του υπορογόνιου διαστήματος. Οβελιαίες τομές δείχνουν νεοαγγείωση που περιορίζεται στη βασική στιβάδα σε περίπτωση πλακούντα με
παθολογική πρόσφυση αλλά όχι διεισδυτικού (a), ή που εκτείνεται σε ολόκληρο το πλακουντιακό παρέγχυμα σε περίπτωση
διεισδυτικού πλακούντα (b). Στεφανιαίες τομές δείχνουν εκτεινόμενη νεοαγγείωση σε όλο το διάστημα ορογόνος της μήτρας
– τοίχωμα ουροδόχου κύστεως σε περίπτωση διεισδυτικού πλακούντα (d) ή μερικώς σε τμήμα του σε περίπτωση μη-διεισδυτικού παθολογικά προσφυόμενου πλακούντα (c)14.

διαχωρισμός του πλακούντα από το τοίχωμα της
μήτρας μετά τις 20 εβδομάδες της κύησης. Αποτελεί δυνητικά σοβαρή επιπλοκή που οφείλεται σε
ρήξη των μητρικών αγγείων του βασικού φθαρτού με αποτέλεσμα συσσώρευση αίματος, διαχωρισμό του πλακούντα και καταστροφή του πλακουντιακού ιστού15. Ανάλογα με την εντόπιση της
βλάβης διακρίνεται σε: α) περιφερική, β) κεντρική-οπισθοπλακουντιακή και γ) υποχοριονική5. Η
ευαισθησία της υπερηχογραφικής εξέτασης παραμένει χαμηλή, καθώς φαίνεται να μην ξεπερνά το
25%5, 16. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι
κατά την οξεία φάση η συσσωρευμένη ποσότητα
αίματος παρουσιάζει συχνά παρόμοια ηχογένεια
σε σχέση με τον παρακείμενο πλακουντιακό ιστό,
ενώ σε περίπτωση διαφυγής αίματος από τον κόλπο είναι πιθανό να μην υπάρχουν παθολογικά
υπερηχoγραφικά ευρήματα. Με την πάροδο του
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χρόνου ο θρόμβος παρουσιάζει ετερογένεια λόγω
τήξης και ανάπτυξης διαφραγματίων, ενώ τελικά μπορεί να ρευστοποιηθεί δίνοντας αντίστοιχα υποηχογενή υπερηχογραφική εικόνα10. Είναι
σημαντικό λοιπόν να τονιστεί ότι η αποκόλληση
πλακούντα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κατάλληλα εφόσον τίθεται κλινική υποψία ανεξάρτητα
από τα υπερηχογραφικά ευρήματα15, 16. Παρόλα
αυτά, το υπερηχογράφημα σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί χρήσιμο όπως π.χ για τη
διάγνωση ή αποκλεισμό επιπωματικού πλακούντα κατά την διερεύνηση ενεργού κολπικής αιμόρροιας, ενώ με την χρήση Doppler ενδεχομένως
μπορεί να εντοπιστεί ενεργός αιμορραγική εστία
ή να γίνει διαφοροδιάγνωση μεταξύ ανάγγειου
θρόμβου και φυσιολογικά αιματούμενου πλακουντιακού ιστού. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, ο
πλακούντας πιθανόν να εμφανίσει αυξημένο πά-
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Εικόνα 9. Συμφυτικός και στιφρός πλακούντας. Διάσπαση του φυσιολογικού υποηχοικού μυομητρίου (μαύρα βέλη) που
διηθούν τον πλακουντιακό ιστό (λευκά βέλη). Β=ουροδόχος κύστη, P=πλακούντας1

Εικόνα 10. Υποχοριονικό αιμάτωμα πλακούντα: περιγεγραμμένη μεικτής ηχογένειας περιοχή (βέλη) στο χόριο και κατά
μήκος του πλαγίου ορίου του πλακούντα. Δεν αναγνωρίζεται αιματική ροή με Doppler.1

χος σε περίπτωση κεντρικής αποκόλλησης10.
Τα πλακουντιακά αιματώματα ανάλογα με την
εντόπισή τους διακρίνονται σε: α) υποχοριονικά
(Εικ. 10), β) οπισθοπλακουντιακά και γ) ενδοπλακουντιακά και οφείλονται σε ρήξη μικρού μεγέ-

θους μητροπλακουντιακών φλεβών ή αρτηριδίων
του φθαρτού με ή χωρίς τάση περαιτέρω επέκτασης6. Η υπερηχογραφική τους εικόνα ακολουθεί
την φυσική πορεία του θρόμβου (παρόμοια ηχογένεια με τον πλακούντα κατά την οξεία, ετερογεΤόμος 6|Τεύχος 1, 2022
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Εικόνα 11. Ευμέγεθες χοριοαγγείωμα πλακούντα σε απεικόνιση με B-mode υπερηχογράφημα (a) και με power Doppler
που δείχνει την παροχή αίματος (b)21.

νή ηχογένεια κατά την υποξεία και υποηχογενή
εικόνα κατά τη χρόνια φάση, παρόμοια με εκείνη
του αμνιακού υγρού)1.

Χοριοαμνιακός διαχωρισμός
Φυσιολογικά, η συγχώνευση μεταξύ χορίου και
αμνιακής μεμβράνης επιτυγχάνεται έως την 16η
εβδομάδα της κύησης, παρόλα αυτά ο διαχωρισμός μπορεί να παραμείνει ή να προκληθεί έπειτα
από επεμβατικές μεθόδους όπως η αμνιοπαρακέντηση. Υπερηχογραφικά διακρίνεται τμήμα της
αμνιακής μεμβράνης σαφώς διαχωρισμένο από
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το παρακείμενο χόριο5. Ο μερικός διαχωρισμός είναι συνήθως παροδικός με καλή πρόγνωση, ενώ ο
πλήρης χρήζει περαιτέρω διερεύνησης καθώς έχει
συσχετιστεί με ανευπλοειδίες, σύνδρομο αμνιακής ταινίας και δομικές ανωμαλίες του εμβρύου17.

Κύστεις πλακούντα και πλακουντιακές λίμνες
Οι αληθείς κύστεις του πλακούντα αποτελούν
ανάγγεια υποηχοϊκά κυστικά μορφώματα με λεπτό τοίχωμα, συνηθέστερα εντοπιζόμενα στην εμ-
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βρυική επιφάνεια και σε κοντινή απόσταση από
την πρόσφυση του ομφαλίου λώρου. Μπορεί να
είναι μονήρεις ή πολλαπλές. Στην πλειοψηφία
τους είναι μικρού μεγέθους και καλοήθεις, ενώ
συχνά διαφεύγουν της διάγνωσης. Σπανιότερα,
μπορεί η διάμετρος τους να ξεπερνάει τα 4.5 εκατοστά, κατάσταση που έχει συσχετιστεί με ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη εξαιτίας μηχανικής
συμπίεσης του ομφαλίου λώρου3, 18.
Οι πλακουντιακές λίμνες αναπαριστούν ομοιογενείς αγειώδεις χώρους χαμηλής ηχογένειας, με
συχνότητα εμφάνισης 20%-67% μετά το πέρας του
2ου τριμήνου. Περιέχουν μητρικό αίμα και μπορεί
να παρουσιάζουν χαμηλής έντασης στροβιλώδη
ροή κατά την εξέταση Doppler. Δεν θα πρέπει
να συγχέονται με τους ανώμαλης μορφολογίας
αγγειώδεις χώρους που εμφανίζονται σε περιπτώσεις διεισδυτικού πλακούντα. Αν και κατά το
παρελθόν η παρουσία πολλαπλών λιμνών έχει συσχετιστεί με ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη,
φαίνεται τελικά να στερούνται ιδιαίτερης κλινικής σημασίας19.

του πλακούντα, ενώ μπορεί να περιέχει ιστούς
προερχόμενους και από τις τρεις βλαστικές στιβάδες, δίνοντας έτσι χαρακτηριστική ετερογενή
εικόνα κατά την υπερηχογραφική εξέταση. Το μέγεθος ποικίλει μεταξύ 2-11 εκατοστών, ενώ λαμβάνει περιφερική αιμάτωση αποκλειστικά από
πλακουντιακά αγγεία. Αποτελεί τυχαίο καλόηθες
εύρημα που σχεδόν ποτέ δεν συνδέεται με επιπλοκές κατά την κύηση24.
Οι πλακουντιακές μεταστάσεις είναι σπάνιες,
με το κακόηθες μελάνωμα να αποτελεί τη συχνότερη αιτία σε ποσοστό 30%-32% του συνόλου των
μεταστάσεων. Στις υπόλοιπες κακοήθειες της μητέρας που μπορεί να μεθίστανται στον πλακούντα
συμπεριλαμβάνονται η λευχαιμία, το λέμφωμα, ο
καρκίνος του μαστού και του πνεύμονα, το σάρκωμα, ο καρκίνος του στομάχου και διάφοροι
γυναικολογικοί όγκοι. Η υπερηχογραφική εικόνα ποικίλει, ενώ θα πρέπει πάντοτε να γίνεται
διερεύνηση προς ανεύρεση εστιακών πλακουντιακών αλλοιώσεων σε περίπτωση γνωστής κακοήθειας της μητέρας10, 25.

Μη τροφοβλαστικοί όγκοι πλακούντα
Το χοριοαγγείωμα αποτελεί τον πιο συχνό καλοήθη όγκο του πλακούντα, σε ποσοστό περίπου 1%
κατά την ιστοπαθολογική εξέταση20. Χαρακτηρίζεται από πλούσια αγγείωση που τροφοδοτείται
κυρίως από την εμβρυική κυκλοφορία. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι μικρού μεγέθους
και έχει άριστη πρόγνωση. Σπανιότερα εμφανίζονται πολλαπλά χοριοαγγειώματα (χοριοαγγειωμάτωση) ή παρουσιάζουν μέγεθος >5 εκατοστά,
καταστάσεις που μπορεί να συνοδεύονται από σοβαρές επιπλοκές σε ποσοστό 30%-40%21, 22. Συχνότερα εντοπίζεται στην εμβρυική επιφάνεια σε κοντινή απόσταση από την πρόσφυση του ομφαλίου
λώρου, ενώ υπερηχογραφικά απεικονίζεται ως
υποηχογενής, υπερηχογενής ή ετερογενής σαφώς
αφοριζόμενη μάζα σε σχέση με τον παρακείμενο
πλακουντιακό ιστό (Εικ. 11)15. Η χρήση dopplers
θα βοηθήσει σημαντικά στη διαφορική διάγνωση
σε σχέση με καταστάσεις όπως πλακουντιακή αιμορραγία, αιμάτωμα, τεράτωμα ή πλακουντιακά
έμφρακτα23.
Το τεράτωμα αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο όγκο

Τροφοβλαστική νόσος της κύησης
Η τροφοβλαστική νόσος της κύησης (ή μύλη κύηση) περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ανωμαλιών της
ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού της τροφοβλάστης. Συχνότερες μορφές αποτελούν η πλήρης και
μερική υδατιδώδης μύλη κύηση.
Η πλήρης υδατιδώδης μύλη κύηση αποτελεί
την συχνότερη μορφή τροφοβλαστικής νόσου.
Χαρακτηρίζεται από εκσεσημασμένη ανάπτυξη
της τροφοβλάστης με συνοδή υδρωπική εκφύλιση του συνδετικού ιστού του στρώματος των λαχνών. Υπερηχογραφικά η ενδομήτρια κοιλότητα
καταλαμβάνεται από μία υπερηχογενή ή μέτριας
ηχογένειας κυστική μάζα, δίνοντας την χαρακτηριστική εικόνα “χιονοθύελλας”. Βασικό γνώρισμα αποτελεί η παντελής έλλειψη αιμάτωσης και
η απουσία εμβρύου, εμβρυικών στοιχείων ή μεμβρανών. Επίσης, είναι πιθανόν να παρατηρηθούν
ευμεγέθεις ωχρινικές ωοθηκικές κύστεις αμφοτερόπλευρα μετά την 13η εβδομάδα της κύησης5, 15.
Στη μερική μύλη κύηση ο ανώμαλος πλακουντιακός ιστός συνήθως συνυπάρχει με εμβρυικά
στοιχεία, ενώ ανάλογα την αιτιοπαθογένεια ο
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πλακούντας είτε χαρακτηρίζεται από μικρό μέγεθος χωρίς υδρωπική εκφύλιση είτε παρουσιάζει
πάχυνση με εστιακή υπερπλασία και οίδημα χοριακών λαχνών. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το έμβρυο παρουσιάζει σοβαρή υπολειπόμενη
ανάπτυξη και ανωμαλίες συμβατές με τριπλοειδία5, 26.
Απαιτείται προσοχή καθώς η υδατιδώδης μύλη
κύηση μπορεί να επιπλακεί με διάφορους τύπους

κακοήθους τροφοβλαστικής νόσου όπως η διεισδυτική μύλη κύηση, το χοριοκαρκίνωμα ή σπανιότερα o πλακουντιακός τροφοβλαστικός όγκος.
Υπερηχογραφικά χαρακτηρίζονται από εστιακές κυστικές αλλοιώσεις ή παρουσία οζιδίων στο
μυομήτριο, ενώ αυξημένη αγγείωση υψηλών ταχυτήτων με χαμηλής αντίστασης αρτηριακή ροή
μπορεί να παρατηρηθεί κατά την doppler υπερηχογραφία27, 28. Θ

Take home messages
 ενδελεχής μελέτη του πλακούντα τις τελευταίες δεκαετίες αναδεικνύει διαρκώς τον κρίσιμο ρόλο
Η
του κατά την διάρκεια της κύησης.
 λέον κρίνεται απαραίτητη η παράλληλη με το έμβρυο πλήρης και συστηματική υπερηχογραφική
Π
εξέταση του πλακούντα ως μία βασική παράμετρος του «καλώς έχειν» της μητέρας και του εμβρύου.
 ι ανωμαλίες του πλακούντα συμπεριλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα παθολογικών οντοτήτων κάΟ
ποιες εκ των οποίων μπορεί δυνητικά να σχετίζονται με άλλοτε άλλου βαθμού επιπλοκές κατά την
διάρκεια της κύησης.
 θεράπων ιατρός οφείλει να γνωρίζει τις συχνότερες και σημαντικότερες εξ αυτών και επί υποψίΟ
ας ή ενδείξεων να παραπέμπει σε εξειδικευμένο κέντρο προς περαιτέρω διερεύνηση και διαχείριση.

Ultrasonographic diagnosis of placental abnormalities
Synopsis
Ιn recent decades,the study of the placenta has revealed its crucial role for the normal development
of pregnancy. The placenta is characterized by rapid development and differentiation and forms
the interface between the mother and the fetus through the exchange of nutrients, gases, water and
electrolytes. At the same time, through immune and endocrine functions, it provides protection to
the fetus and supports the physiological changes during pregnancy. Given the important role of
the placenta in fetal development and pregnancy, the diagnosis of placental abnormalities during
pregnancy is of paramount importance for the fetal and the maternal well being. However, during
the ultrasound examination, the evaluation of the placenta is often underestimated or overlooked.
It is important to emphasize that the complete ultrasound examination should include a thorough
and detailed investigation that includes both placental morphology and function. In this review, we
discuss some of the most common variations and abnormalities encountered in daily clinical practice,
some of which may cause confusion and anxiety in both the doctor and the couple.
KEYWORDS: Placenta / Placenta abruption / Placenta hematoma / Placenta previa / Placental
tumors / Umbilical cord
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Chapter / review structure
Το κεφάλαιο πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:
Α. Περίληψη 150 - 200 λέξεων, άνευ υποδιαιρέσεων,
άνευ συντμήσεων και άνευ βιβλιογραφικών
αναφορών
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Δ. ‘Take home messages’, 5 - 8 γραμμές.
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Ο μέγιστος αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών
(references) είναι 30. Η εμφάνιση των βιβλιογραφικών αναφορών στο κείμενο και στην βιβλιογραφική
λίστα πρέπει να βασίζεται στο σύστημα Vancouver.
Αυτό είναι το ‘αριθμημένο σύστημα’ όπου οι βιβλιογραφικές αναφορές αριθμούνται διαδοχικά, όπως εμφανίζονται στο κείμενο και ταξινομούνται με αριθμητική αλληλουχία στην βιβλιογραφική λίστα. Αν ο
αριθμός των συγγραφέων σε ένα άρθρο είναι πάνω
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pmc/articles/PMC3142758/

Β. Ονόματα των συγγραφέων (Επίθετο - όνομα).
Γ. Διευθύνσεις των συγγραφέων (κλινικές, νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα). Αμέσως μετά το όνομα
του συγγραφέα πρέπει να υπάρχει ένας δείκτης
(με μικρά γράμματα) και ο ίδιος δείκτης να εμφανίζεται πριν από την κατάλληλη διεύθυνση.
Δ. Ταχυδρομική διεύθυνση κάθε κέντρου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e - mail address για κάθε
συγγραφέα.
Ε. Σ υγγραφέας επικοινωνίας (Corresponding
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Ένα άτομο από την συγγραφική ομάδα για επικοινωνία κατά την διάρκεια της προετοιμασίας και
μετά την δημοσίευση του άρθρου. Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και e mail address είναι απαραίτητα.
Συντμήσεις (Abbreviations)
Συντμήσεις επιτρέπονται μόνο στο κυρίως κείμενο
και πρέπει να εμφανίζονται ομοιόμορφα σε όλο το
κείμενο.
Πίνακες και διαγράμματα
Πρέπει να περιλαμβάνονται στο κυρίως κείμενο του
άρθρου, να εμφανίζονται με αριθμητική αλληλουχία και να γίνεται παραπομπή από το κείμενο στον
αντίστοιχο πίνακα ή διάγραμμα.

Web references
Η πλήρης URL πρέπει να αναγράφεται με τα ονόματα των συγγραφέων και τις ημερομηνίες.

Φωτογραφίες
Πρέπει να υποβάλλονται χωριστά και να είναι σε
μορφή jpeg με ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi. Κάθε
φωτογραφία να έχει μια λεζάντα με σύντομο τίτλο
και σύντομη περιγραφή της εικόνας. Η λεζάντα να
μην είναι προσκολλημένη στην φωτογραφία.

Πληροφορίες στην σελίδα τίτλου
(Title page information )
Η αρχική σελίδα του άρθρου πρέπει να περιλαμβάνει
τις ακόλουθες πληροφορίες:
Α. Τίτλο του άρθρου, άνευ συντμήσεων.
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