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Εισαγωγή
Η χρήση των υπερήχων τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει
σημαντικά την μαιευτική πρακτική . Ωστόσο αν και η τεχνολογία των υπερήχων συνεχώς εξελίσσεται, η εφαρμογή και
η χρήση των πληροφοριών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό
από το άτομο το οποίο ερμηνεύει τις εικόνες και αξιοποιεί
τις πληροφορίες που προκύπτουν, παρέχοντας αξιόπιστη
συμβουλευτική στο ζευγάρι.1
Η ευρεία χρήση των υπερήχων καθώς και η βελτίωση της

191

THEODORA

31/1/2008

03:25 μμ

Σελίδα192

Υπερηχογραφικά ευρήματα κατά το υπερηχογράφημα δευτέρου τριμήνου

τεχνολογίας, δίνουν τη δυνατότητα για λεπτομερέστερη και αναλυτικότερα εξέταση του
εμβρύου. Συνεχώς νέα υπερηχογραφικά ευρήματα «ανακαλύπτονται» και κάποιες φορές είναι αρκετά δύσκολο να διευκρινισθεί
εξαρχής αν αποτελούν παθολογική κατάσταση ή παραλλαγή του φυσιολογικού.1 Η εκτίμηση της σημασίας και της κλινικής αξίας
ενός υπερηχογραφικού ευρήματος γίνεται αρχικά μέσα από αναδρομικές μελέτες οι οποίες
γίνονται σε κυήσεις υψηλού κινδύνου λόγω
μαιευτικού ιστορικού ή προχωρημένης ηλικίας της μητέρας. Ακολούθως, στις περισσότερες περιπτώσεις σχεδιάζονται και γίνονται
μελέτες προπτικές σε χαμηλού κινδύνου κυήσεις οι οποίες συνήθως είναι περιορισμένες.
Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών μπορεί
να συνάδουν ή να είναι διαφορετικά από τα
αποτελέσματα των αρχικών μελετών. Η σύγχυση που προκαλείται από αυτά τα φαινομενικά αντικρουόμενα αποτελέσματα κάνουν τη
συμβουλευτική ιδιαίτερα δύσκολη και πολλές
φορές αντιφατική. Η εφαρμογή εξετάσεων
διαλογής για χρωμοσωμικές ανωμαλίες σε
κυήσεις χαμηλού κινδύνου κατά τη διάρκεια
του πρώτου τριμήνου αλλά και η μεγαλύτερη
εμπειρία των ειδικών ιατρών έχουν συχνά
αποτέλεσμα την αλλαγή του κλινικού πρωτοκόλλου και της συμβουλευτικής που ακολουθείται μετά την ανεύρευση κάποιου αυτά τα
«αμφιλεγόμενα» υπερηχογραφικά ευρήματα.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ευρήματα

Θεοδωρά και Αντσακλής

αυτά σηματοδοτούν την ανάγκη για περισσότερο ενδελεχή έλεγχο ή αυξημένη παρακολούθηση του εμβρύου. Τελικά φαίνεται ότι η
κλινική αξία τους είναι διαφορετική ανάλογα
με το ιστορικό της μητέρς, όταν ανευρίσκονται σε χαμηλού ή υψηλού κινδύνου κυήσεις,
όταν αποτελούν μεμονωμένο εύρημα ή όταν
συνδυάζονται με άλλους παθολογικούς δείκτες καθώς και με ύπαρξη προηγούμενου
ελέγχου.2
Κύστεις Χοριοειδών Πλεγμάτων
Οι κύστεις χοριοειδών πλεγμάτων αποτελούν
συχνό τυχαίο υπερηχογραφικό εύρημα ιδιαίτερα στις αρχές του δευτέρου τριμήνου της
κύησης καθώς παρατηρούνται στο 1% των
εμβρύων χαμηλού κινδύνου και στο 1-3% του
συνόλου των εμβρύων.2-5 Επιπλέον παρατηρούνται στο 35% των εμβρύων με τρισωμία
18 ενώ η επίπτωση τους σε έμβρυα με τρισωμία 21 φαίνεται ότι είναι ίδια με αυτή του γενικού πληθυσμού.3 Δημιουργούνται από παγίδευση του εγκεφαλωνοτιαίου υγρού στο νευροεπιθήλιο. Με την πρόοδο της εγκυμοσύνης
και καθώς το στρώμα του νευρο επιθηλίου γίνεται λεπτότερο το υγρό παροχευτεύεται και
οι κύστεις εξαφανίζονται.3 Στο 96% των περιπτώσεων υποχωρούν αυτόματα μέχρι την
26η εβδομάδα αν και η εξαφανισή τους δεν
φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο για ανευπλοειδία.6 Υπερηχογραφικά απεικονίζονται
ως διαυγείς απλές στρογγυλές περιοχές μέσα

Εικόνα 1: Κύστεις χοριοειδών πλεγμάτων (α) ετερόπλευρη μονήρης κύστη (β) πολλαπλές ετερόπλευρες
κύστεις.
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στο χοριοειδές πλέγμα με διάμετρο > 5mm.
Συνήθως είναι ετερόπλευρες και μονήρεις
ενώ όταν είναι πολλαπλές ή και αμφοτερόπλευρες η κλινική τους αξία δεν αλλάζει6
(Εικόνα 1). Περιγράφηκαν για πρώτη φορά
το 1984 και χαρακτηρίστηκαν ως καλόηθες
μεταβατικό εύρημα.7 Δύο χρόνια αργότερα
σε άλλη μελέτη αποδείχθηκε η σχέση τους με
την τρισωμία 18 ενώ τέθηκε το ερωτήμα κατά
πόσο αποτελούν το μοναδικό υπερηχογραφικό εύρημα τις τρισωμίας αυτής.8 Από τότε
αποτελεί αντικείμενο συζήτησης η ακριβής
αξία του ευρήματος σε σχέση με την ύπαρξη
ανευπλοειδίας και συνεπώς το αν η ανίχνευση τους αποτελεί ένδειξη αμνιοπαρακέντησης. Βάσει αποτελεσμάτων πολυκεντρικών
μελετών και μεταναλύσεων ο σχετικός κίνδυ-

νος για την τρισωμία 21 είναι 1 ενώ για την
τρισωμία 18 είναι 9.4 Ωστόσο οι κύστεις χοριοειδών πλεγμάτων σε χρωμοσωμικά ανώμαλα έμβρυα σπάνια αποτελούν μεμονωμένο
εύρημα και φαίνεται ότι το σημαντικότερο
κριτήριο για τον υπολογισμό του κινδύνου
είναι η συνύπαρξη και άλλων ευρημάτων
(πίνακας 2). Έτσι ο σχετικός κίνδυνος για
τριχωμία 18 όταν η κύστη είναι μεμονωμένο
εύρημα είναι 0,03 ενώ αυξάνει σε 0,4 όταν
υπάρχει ακόμη ένα εύρημα και σε 20,5 όταν
συνυπάρχουν δύο ή περισσότερα ευρήματα.9
Η υπερηχογραφική ανίχνευση κύστεων χοριοειδών πλεγμάτων αποτελεί απόλυτη ένδειξη για ενδελεχή υπερηχογραφικό έλεγχο με
σκοπό να διαγνωσθεί ή να αποκλεισθεί η
ύπαρξη άλλων εμβρυικών ανωμαλίων και ιδι-

Πινακας 1: Αμφιλεγόμενα Υπερηχογραφικά Ευρήματα στο β’ Τριμήνο
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φυσιολογικό καρυότυπο.12,13

Εικόνα 2: Υπερηχογενής εστία αριστερής κοιλίας

αίτερα εκείνων που σχετίζονται με την ύπαρξη χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Λεπτομερής
εξέταση της άκρας χείρας και της καρδιάς είναι απαραίτητη. Εάν η κύστη είναι μεμονωμένο εύρημα η ηλικία της μητέρας ή προϋπάρχοντα επιβαρυντικά αποτελέσματα εξετάσεων (βιοχημικός έλεγχος ορού της μητέρας) είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για
τον τελικό κίνδυνο και την επιλογή της αμνιοπαρακέντησης. Φαίνεται ότι σε γυναίκες κάτω των 35 ετών χωρίς παθολογικά αποτελέσματα 1ου ή 2ου τριμήνου η ανεύρεση χοριοειδών κύστεων ως μεμονωμένο εύρημα δεν
αποτελεί ένδειξη για επεμβατικό έλεγχο καρυοτύπου του εμβρύου.1,4,10,11 Υπερηχογραφική παρακολούθηση των εμβρύων δεν κρίνεται απαραίτητη καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις το εύρημα υποχωρεί και δεν σχετίζεται με νευρολογικές βλάβες σε έμβρυα με

Υπερηχογενής Εστία Καρδιάς
Αποτελεί πολύ συχνό εύρημα και παρατηρείται στο 3-5 % των εμβρύων στο β’τρίμηνο.14
Στο 90% των περιπτώσεων εξαφανίζονται μέχρι το τρίτο τρίμηνο. Υπερηχογραφικά παρουσιάζονται ως λευκάζουσες περιοχές στις
καρδιακές κοιλότητες και έχουν την ηχογένεια του οστού. Η απεικόνιση τους εξαρτάται
από τη θέση του εμβρύου και την ευκρίνεια
του μηχανήματος. Συνήθως είναι μονήρεις και
εντοπίζονται στην αριστερή κοιλία και σπανιότερα πολλαπλές ή στις δεξιές κοιλότητες.
Η παρουσία της υπερηχογενούς εστίας στην
εμβρυική καρδιά έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες
[τρισωμίες 13,21 και18] ιδιαίτερα σε γυναίκες
υψηλού κινδύνου.15-17 Ο κίνδυνος για τρισωμία 21 αυξάνεται κατά 4 φορές, ενώ όταν είναι μεμονωμένο εύρημα διπλασιάζεται.
Σε έμβρυα χωρίς ανευπλοϊδία δεν έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με ανατομικές ανωμαλίες της καρδιάς14 παρά το γεγονός ότι κάποιες μελέτες έχουν παρουσιάσει τέτοια συσχέτιση.18 Σε ορισμένες σειρές περιστατικών
ο κίνδυνος για χρωμοσωμικές ανωμαλίες αλλά και για καρδιακές ανωμαλίες αυξάνει
όταν εντοπίζονται στην δεξιά κοιλία ή όταν
είναι πολλαπλά19 ενώ σε άλλες δεν έχει βρεθεί τέτοια συσχέτιση.20,21
Και στην περίπτωση που ανιχνεύεται υπερηχογενής εστία της καρδιάς θα πρέπει να γίνε-

Εικόνα 3: Διάταση νεφρικών πυελών (α) ήπιου βαθμού (β) σοβαρού βαθμού.
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Πινακας 2: Σχετικός κίνδυνος για τρισωμία 18 ανάλογα με την ηλικία της μητέρας και τα υπερηχογραφικά ευρήματα. Από R.J.Gratton, WA Hogge, C.W.Aston. Choroid plexus cysts and trisomy 18: Risk
modification bases on matern age and multiple- marker screening AM J Obstet Gynecol 1996; 175:1493-7.

ται ενδελεχής ανατομικός έλεγχος του εμβρύου και λεπτόμερης εξέταση της καρδιάς του.
Στις περιπτώσεις που αποτελεί μεμονωμένο
εύρημα η ηλικία της μητέρας ή προϋπάρχουσες επιβαρυντικές εξετάσεις (βιοχημικός
έλεγχος ορού της μητέρας) είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τον κινδύνο και την επιλογή της αμνιοπαρακέντησης. Φαίνεται ότι
σε γυναίκες κάτω των 35 ετών χωρίς παθολογικά αποτελέσματα 1ου ή 2ου τριμήνου δεν
αποτελεί ένδειξη για επεμβατικό έλεγχο καρυοτύπου του εμβρύου.1,2,4,5,22
Ήπια Πυελεκτασία
Ως ήπια πυελεκτασία ορίζεται η ήπια διάταση της νεφρικής πυέλου η οποία εμφανίζει
προθιοπίσθια διαμέτρο μεγαλύτερη από 4mm
(ή 5mm σε ορισμένες μελέτες) εώς 10 mm1

(εικόνα 3). Η επίπτωση της διαφέρει ανάλογα με την ηλικία κύησης αλλά και με το κατώτερο όριο που χρησιμοποιείται για τον ορισμό. Παρατηρείται στο 1% (0.3-4,5%) των
εμβρύων στο β’ τρίμηνο και συχνότερα στα
άρρενα έμβρυα.2,6 Στο 30% των περιπτώσεων
παρουσιάζει επιδείνωση στο τρίτο τρίμηνο.1
Το εύρημα αυτό έχει συσχετισθεί με την τρισωμία 21 αλλά αποτελεί συχνό εύρημα και
στα φυσιολογικά έμβρυα. Σύμφωνα με αποτελέσματα μελετών, ο κίνδυνος για ανευπλοειδία στις περιπτώσεις που υπάρχει ως μεμονωμένο εύρημα η πυελεκτασία είναι 0,33%
σε γυναίκες μικρότερες από 36 ετών και
2,2% σε γυναίκες μεγαλύτερες από 36 ετών.1
Ωστόσο το αποτελέσμα αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από άλλες μελέτες στις οποίες η συσχέτιση του ευρήματος με την τρισωμία 21
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Εικόνα 4: Υπερηχογενές έντερο (βέλη)

δεν παρουσίασε στατιστική σημαντικότητα.23
Στις περιπτώσεις που ανιχνεύεται πυελεκτασία θα πρέπει να γίνει ενδελεχής ανατομικός
έλεγχος του εμβρύου ώστε να διαπιστωθεί αν
υπάρχουν και άλλοι δείκτες χρωμοσωμικών
ανωμαλιών. Στις περιπτώσεις που δεν συνυπάρχουν άλλες εμβρυικές ανωμαλίες δεν συστήνεται αμνιοπαρακεντηση.1,5,6,23 Επιπλέον
επειδή το εύρημα έχει συσχετισθεί και με
ανωμαλίες των νεφρών, ενδείκνυται υπερηχογραφική επανεξέταση μετά από 2-4 εβδο-

μάδες ωστε να διαπιστωθεί τυχόν επιδείνωση
της πυελεκτασίας.1,6,24-26
Υπερηχογενές έντερο
Όπως συμβαίνει και με άλλους υπερηχογραφικούς δείκτες, το υπερηχογενές έντερο είναι
μη ειδικό εύρημα και παρατηρείται συχνά σε
υγιή έμβρυα. Η επίπτωση του ευρήματος στις
διάφορες μελέτες κυμαίνεται μεταξύ 0,2%1,4% των εμβρύων στο β’ τρίμηνο και η διάγνωση του είναι αρκετά υποκειμενική.1

Πινακας 3: Παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με ραιβοποδία.
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Εικόνα 5: Ραιβοποδία

Η διάγνωση του υπερηχογενούς εντέρου τίθεται με την σύγκριση της ηχογένειας του
εντέρου με αυτήν του ήπατος και των οστών
(εικόνα 4). Η παρουσία του έχει σχετισθεί με
αιμορραγία, χρωμοσωμικές ανωμαλίες (κυρίως τρισωμία 21) αλλά και με ατρησία εντέρου, κυστική ίνωση και ενδομήτριες λοιμώξεις.1,27-31 Επιπλέον έχει σχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο για ενδομήτρια καθυστέρηση της
ανάπτυξης, ενδομήτριο θάνατο και διάφορες
πλακουντικές επιπλοκές. Υπολογίζεται ότι το
35% των εμβρύων με υπερηχογενές έντερο
έχουν υποκείμενη παθολογία23 και το 34%
έχουν πτωχό περιγεννητικό αποτέλεσμα.1
Η αντιμετώπιση των κυήσεων στις οποίες
έχει ανιχνευθεί πρέπει να είναι πολύπλευρη
και να περιλαμβάνει όλες τις πιθανές παθολογικές καταστάσεις. Το υπερηχογενές έντερο αποτελεί για αρκετούς ερευνητές τον μόνο
ελλάσονα υπερηχογραφικό δείκτη που αποτελεί ένδειξη για επεμβατικό έλεγχο καρυοτύπου ακόμη και όταν αποτελεί μεμονωμένο
εύρημα.1,23 Εφόσον γίνεται αμνιοπαρακέντη-

ση θα πρέπει να γίνεται και έλεγχος γονιδικών μεταλλάξεων για κυστική ίνωση. Επιπλέον θα πρέπει να συστήνεται ορολογικός έλεγχος της μητέρας για τις συχνότερες συγγενείς
λοιμώξεις όπως τοξοπλάσμωση, CMV και σε
περιπτώσεις ορομετατροπής θα πρέπει να γίνεται έλεγχος στο αμνιακό υγρό σε δευτερο
χρόνο. Στις περιπτώσεις που η κύηση συνεχίζεται θα πρέπει να γίνεται τακτική υπερηχογραφική παρακολύθηση της ανάπτυξης όπως
και ειδικές εξετάσεις για το «καλώς έχειν»
του εμβρύου σε χρονικά διαστήματα τα
οποία εξατομικεύονται .1,23,28
Μονήρης Ομφαλική Αρτηρία
Μονήρης ομφαλική αρτηρία παρουσιάζεται
στο 0.2-2% των γεννήσεων.1 Παρουσιάζεται
τρεις ως τέσσερις φορές συχνότερα στις πολύδυμες κυήσεις32,33 και συχνότερα λείπει η
αριστερή. Η παρουσία της έχει συσχετισθεί
με παρουσία σοβαρών συγγενών ανωμαλιών
του ουροποιητικού, του γαστρεντερικού και
της καρδιάς.5,34 Ενώ αποτελεί εύρημα έμβρυα
με χρωμοσωμικές ανωμαλίες, συνηθέστερα
στην τρισωμία 18, δεν έχει αποδειχθεί σημαντική συσχέτιση. Φαίνεται ότι ο κίνδυνος για
χρωμοσωμικές ανωμαλίες και σε αυτή την περίπτωση εξαρτάται από την ύπαρξη συνοδών
ανωμαλιών. Επιπλέον η ύπαρξη μονήρους
ομφαλικής αρτηρίας έχει σχετισθεί με κακό
περιγεννητικό αποτέλεσμα . Υψηλότερη περιγεννητική θνησιμότητα έχει παρατηρηθεί
σε έμβρυα με μονήρη ομφαλική αρτηρία ανεξάρτητα αν συνυπάρχουν άλλα παθολογικά
ευρήματα.1,35
Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η ύπαρξη μονήρους αρτηρίας στον ομφάλιο λώρο θα

Πινακας 4: Δείκτες β’ τριμήνου και σχετικός κίνδυνος ύπαρξης ανευποειδίας (από S.Cicero. C.Sacchini,
G.Rebouskos, K.H.Nicolaides Sonographic Markers of Fetal Aneuploidy-a Review. Placenta 2003; 24 S88-S98)
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πρέπει να γίνεται λεπτομερής έλεγχος της
ανατομίας του εμβρύου και υπερηχογράφημα
καρδιάς εμβρύου. Στις περιπτώσεις που αποτελεί μεμονωμένο εύρημα δεν αυξάνει την πιθανότητα για χρωμοσωμικές ανωμαλίες και
δεν συστήνεται επεμβατικός έλεγχος καρυοτύπου του εμβρύου. Λόγω του αυξημένου κινδύνου για κακό περιγεννητικό αποτέλεσμα
υπάρχει σαφής ένδειξη για τακτική υπερηχογραφική παρακολούθηση της ανάπτυξης
όπως και ειδικές εξετάσεις για το «καλώς
έχειν» του εμβρύου σε χρονικά διαστήματα
τα οποία εξατομικεύονται.1, 5,40
Ραιβοποδία
Η ραιβοποδία παρατηρείται στο 0.1% των
νεογνών και στο 0,4% των εμβρύων προγεννητικά.1 Η επίπτωση είναι διαφορετική στα
δύο φύλα και συγκεκριμένα παρουσιάζεται
συχνότερα στα άρρενα έμβρυα με αναλογία
2:1. Είναι αμφοτερόπλευρο εύρημα μόνο στο
50% των περιπτώσεων, γι αυτό και θα πρέπει
να ελέγχονται πάντα και τα δύο άκρα.1 Έχει
συσχετισθεί με άλλες ανατομικές ανωμαλίες

Θεοδωρά και Αντσακλής

(σε ποσοστό 10-14%) καθώς και με γενετικά
σύνδρομα , τρισωμία 18, 13 και 21 (πίνακας
3). Παρουσιάζει οικογενή επιβάρυνση ενώ
έχουν ενοχοποιηθεί γονιδιακοί και ενδομήτριοι παράγοντες. Οφείλεται σε υποπλασία
των μαλακών μορίων του ποδιού και σε άλλοτε άλλου βαθμού ακαμψία του άκρου ποδός.
Υπερηχογραφικά ο άκρος πόδας είναι λυγισμένος και το πέλμα στρέφεται προς τα έσω.
Τα μακρά οστά της κνήμης είναι ορατά ταυτόχρονα λόγω της μόνιμης έσω στροφής του
άκρου ποδός. Αυτή η θέση είναι σταθερή ,
δεν διορθώνεται παθητικά και δεν είναι αυτοιάσιμη (εικόνα 4).
Στην περίπτωση που ανιχνεύεται ραιβοποδία
θα πρέπει να ακολουθεί ενδελεχής έλεγχος
της ανατομίας του εμβρύου με ιδιαίτερη έμφαση στην εξέταση της σπονδυλικής στήλης
και των μακρών οστών των άκρων. Εάν αποτελεί μεμονωμένο εύρημα δεν αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Το αν υπάρχει ένδειξη για αμνιοπαρακέντηση αποτελεί ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο
ζήτημα.1 ΟΙ γονείς θα πρέπει να ενημερώνο-

Πινακας 5: Αλγόριθμος αντιμετώπισης εμβρύου στο οποίο έχει βρεθεί κάποιος ελλάσσον υπερηχογραφικός δείκτης στο υπερηχογράφημα β’τριμήνου
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νται για τις δυνατότητες αποκατάστασης μετά
τον τοκετό από ειδικούς παιδοχειρουργούς.36,37
Ερωτήματα που προκύπτουν
Ένα βασικό ερώτημα που έχει προκύψει από
τη χρήση των υπερηχογραφικών αυτών ευρημάτων για τον προσδιορισμό του κινδύνου
ανευπλοειδίας σε έμβρυα που έχουν υποβληθεί σε εξέταση υπολογισμού κινδύνου κατά
το πρώτο τρίμηνο είναι κατά πόσο η χρήση
δεικτών με μικρότερη ευαισθησία αυξάνουν
το ποσοστό των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων με συνέπεια την αύξηση των επεμβατικών εξετάσεων για τον έλεγχο του καρυοτύπου.42 Καθώς το 90% των περιπτώσεων με
σ.Down ανιχνεύεται πλέον με τις εξετάσεις
του πρώτου τριμήνου, μόνο το 10% των περιπτώσεων παραμένουν να ανιχνευθούν στο
β΄τριμηνο. Συνεπώς η εξέταση που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει μικρό ποσοστό
ψευδώς θετικών απότελεσμάτων προκειμένου να είναι αποτελεσματική.Για να είναι
αποτελεσματικό το υπερηχογράφημα β΄τριμήνου, ο υπολογισμός του κινδύνου που προκύπτει από τα ευρήματα θα πρέπει να γίνεται
με λογικό τρόπο. Όταν ανιχνεύεται ένας μόνο δείκτης χωρίς να υπάρχουν συνυπάρχουσες ανωμαλίες δεν θα πρέπει να συστήνεται
αμνιοπαρακέντηση εφόσον ο κίνδυνος που
είχε υπολογισθεί στο α’τρίμηνο ήταν χαμηλός. Με το να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο
για επεμβατικό έλεγχο η ανίχνευση ενός μόνο από τα παραπάνω ευρήματα το συνολικό
ποσοστό ψευδώς θετικών ευρημάτων είναι
13%, το οποίο δεν είναι αποδεκτό για μία
δοκιμασία ελέγχου. Αντίθετα αν συνυπολογισθεί ο σχετικός κίνδυνος για κάθε υπερηχογραφικό εύρημα (πίνακας 4) η αύξηση των
ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων και κατ’επέκταση των επεμβατικών εξετάσεων είναι
1,2%, η οποία είναι απολύτως λογική. Με την
διαδοχική συνδυαστική χρήση των εξετάσεων
στο πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο το ποσοστό ανίχνευσης του σ Down είναι 94,1% με
ποσοστό ψευδώς θετικών 5,1%.43 Είναι πιθανό όπως έχει υπολογισθεί από τους Cicero
και συν. ότι για να αντιστραφεί ο χαμηλός

κίνδυνος που έχει προκύψει από τον έλεγχο
του πρώτου τριμήνου, θα πρέπει στο υπερηχογράφημα δευτέρου τριμήνου να ανιχνευθούν πολλαπλοί παθολογικοί δείκτες ένας
εκ των οποίων πρέπει να είναι η υποπλασία
του ρινικού οστού ή η αυξημένη αυχενική
πτυχή.44
Ένα δεύτερο ερώτημα που πρόκύπτει συχνά
είναι κατά πόσο θα πρέπει το ζευγάρι να ενημερώνεται για την ανίχνευση κάποιου από
τους παραπάνω δείκτες, εφόσον η ανεύρεση
μεμονωμένου ενός υπερηχογραφικού ευρήματος δεν αλλάζει την αντιμετώπιση της κύησης αυτής. Το βασικό επιχείρημα όσον υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι δεν θα πρέπει να
ενημερώνεται είναι ότι με την ενημέρωση
προκαλείται επιπλέον άγχος το οποίο μπορεί
να οδηγήσει στην απόφαση να υποβληθεί η
έγκυος σε κάποια επεμβατική εξέταση παρά
το γεγονός ότι ο τελικός κίνδυνος δεν είναι
υψηλός. Αντιθέτως όσοι υποστηρίζουν την
ενημέρωση του ζευγαριού βασίζονται στο δικαίωμα που έχουν οι γονείς να αποφασίζουν
για την πορεία της κύησης. Στην περίπτωση
πάντως που αποφασισθεί η ενημερώση του
ζευγαριού για την παρουσία ενός από τα υπερηχογραφικά ευρήματα που προαναφέρθηκαν απαραίτητο είναι να τονίζεται στους γονείς ότι το υπερηχογραφήμα β’τριμήνου αποτελεί μέρος μίας διπλής ουσιαστικά εξέτασης
όσον αφορά στον προδιορισμό του κινδύνου
ανευπλοειδίας. Κατά την ενημέρωση θα πρέπει να συγκρίνεται ο τελικός κίνδυνος με τον
αντίστοιχο κίνδυνο που υπάρχει από την ηλικία της μητέρας και όχι με τον κίνδυνο του
πρώτου τριμήνου.44 Είναι επίσης σημαντικό
το ζευγάρι να ενημερώνεται και για τις άλλες
παθολογικές καταστάσεις που συνδέονται με
τα αντίστοιχα υπερηχογραφικά ευρήματα
όπως και για τις αναγκαίες εξετάσεις που
πρέπει να γίνονται στην συνέχεια της κύησης.
Συμπέρασμα
Στο άρθρο αυτό παρουσιάστηκαν κάποια
από τα αμφιλεγόμενα υπερηχογραφικά ευρήματα. Αν και έγινε η προσπάθεια να δοθεί
έμφαση στην περιγραφή στρατηγικών αντιμετώπισης ενός εμβρύου με κάποιο από αυτά τα
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χαρακτηριστικά βάσει της τρέχουσας βιβλιογραφίας, πρέπει να τονισθεί ότι τα δεδομένα
είναι αρκετά περιορισμένα, κάτι που κάνει
την ενημέρωση και τη συμβουλευτική των γονέων αρκετά δύσκολη. Η χρήση των ειδικών
σχετικών κινδύνων για κάθε ένα από τα υπερηχογραφικά αυτά ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν στην λήψη της απόφασης για την περαιτέρω αντιμετώπιση των κυήσεων αυτών.
Αν και η αντιμετώπιση διαφέρει για κάθε ένα
εύρημα θα μπορούσαμε να επιχειρήσουμε
κάποιες γενικεύσεις (πίνακας 5). Καταρχήν
θα πρέπει να τονισθεί ότι σε κάθε περίπτωση
που διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός από τα παραπάνω υπερηχογραφικά ευρήματα θα πρέπει να γίνεται αναλυτικός υπερηχογραφικός
έλεγχος από εξειδικευμένο άτομο ώστε να
διαγνωσθούν ή να αποκλεισθεί η ύπαρξη άλλων εμβρυϊκών ανωμαλιών. Επιπλέον λεπτομερής έλεγχος της ανατομίας της εμβρυικής
καρδιάς θα πρέπει να γίνεται από ειδικό εξεταστή. Αν η ανατομία του εμβρύου δεν είναι
δυνατόν να ελεχθεί επαρκώς τότε πρέπει να
γίνονται επανειλλημένα υπερηχογραφήματα
και οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ότι
τα υπερηχογραφήματα γίνονται λόγω της ελλειπούς απεικόνισης και όχι λόγω του ευρήματος. Στις περίπτωση που συνυπάρχουν και
άλλες ανωμαλίες, ή υπάρχει παθολογικός
βιοχημικός έλεγχος ή η μητέρα είναι μεγαλύτερη από 35, επεμβατικός έλεγχος καρυοτύπου του εμβρύου θα πρέπει να συστήνεται.
Στις περιπτώσεις που το εύρημα είναι μεμονωμένο θα πρέπει να συνυπολογίζονται πληφορίες από το μαιευτικό ιστορικό του ζευγαριού, αποτελέσματα από εξέτασεις πρώτου ή
δευτέρου τριμήνου καθώς και η ηλικία της
μητέρας προκειμένου να συστηθεί επεμβατικός έλεγχος. Οι περισσότεροι ερευνητές καταλήγουν ότι το υπερηχογραφικό εύρημα που
δικαιολογεί τον επεμβατικό έλεγχο ακόμη
και αν είναι μεμονωμένο είναι το υπερηχογενές έντερο.1,4,5,23
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Summary
Ultrasound use has considerably changed the
obstetrical practice during the last years. The
wide use of ultrasound scans in pregnancy
along with the technological improvement of
ultrasound equipment offers the ability for a
more thorough examination of fetal anatomy.
When new fetal characteristics are seen,
might be difficult to know whether these findings represent true pathology or variation of
normal seen just because the improved technology. In this paper some of these controversial findings of midtrimester scans are discussed
Key words: Choroid plexus cyst, echogenic intracardiac foci,
mild pyelectasis, echogenic bowel, Single umbilical artery,
clubfoot.
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