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Οι απεικονιστικές 
μέθοδοι στον 

Προγεννητικό Ελεγχο 
των σκελετικών

δυσπλασιών

Περίληψη
Οι σκελετικές δυσπλασίες αποτελούν ετερογενή ομάδα συγγε-
νών ανωμαλιών που χαρακτηρίζονται από μη φυσιολογικό σχή-
μα, ανάπτυξη και  ακεραιότητα των οστών. Χαρακτηρίζονται
από κλινική ετερογένεια και ποικιλομορφία και μπορεί να εμ-
φανίζονται μεμονωμένα ή να αποτελούν φαινοτυπική εκδήλωση
μιας  χρωμοσωματικής ανωμαλίας ή ενός γενετικού συνδρόμου.
Ο προγεννητικός έλεγχος  στηρίζεται κυρίως στην υπερηχογρα-
φική ανίχνευση στη διάρκεια συνήθως του δεύτερου τριμήνου
της εγκυμοσύνης. Η δισδιάστατη υπερηχογραφία αποτελεί ερ-
γαλείο πρώτης γραμμής ανιχνεύοντας την πλειοψηφία των σκε-
λετικών δυσπλασιών. Πολύ συχνά όμως τίθενται διαγνωστικά
και διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα και προκύπτει η ανάγκη
περαιτέρω ελέγχου είτε με τη χρήση άλλων απεικονιστικών τε-
χνικών είτε με την εκτέλεση επεμβατικού ελέγχου για την ανα-
ζήτηση ή αποκλεισμό χρωμοσωματικής ή μονογονιδιακής ανω-
μαλίας. Το ζητούμενο σε όλες τις περιπτώσεις είναι η ακριβής
προγεννητική διάγνωση που θα επιτρέψει την παροχή επαρ-
κούς γενετικής συμβουλευτικής στους γονείς και το σχεδιασμό
της περαιτέρω αντιμετώπισης. Η τρισδιάστατη υπερηχογραφία
όπως και η τρισδιάστατη υπολογιστική τομογραφία βοηθούν
σημαντικά σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ μικρότερη είναι η αξία
της εμβρυικής μαγνητικής τομογραφίας. Παρά τη σημαντική
πρόοδο που έχει επιτευχθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις η προ-
γεννητική διάγνωση επιτυγχάνεται καθυστερημένα στη διάρ-
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κεια του δεύτερου ή του τρίτου τριμήνου της
κύησης - με αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβαρών
ζητημάτων βιοηθικής φύσεως, αντιμετώπισης
και γενετικής συμβουλευτικής - ιδιαίτερα δε
στις περιπτώσεις των θανατηφόρων μορφών των
σκελετικών δυσπλασιών ή αυτών που συνοδεύο-
νται από σοβαρή αναπηρία.  

Λέξεις - κλειδιά: σκελετικές δυσπλασίες, προγεννητικός
έλεγχος, υπερηχογραφία, τρισδιάστατη υπερηχογραφία,
τρισδιάστατη υπολογιστική τομογραφία, εμβρυϊκή μαγνητική
τομογραφία 

Εισαγωγή και Ορισμοί 

Οι σκελετικές δυσπλασίες (ΣΔ) αποτελούν
μια ετερογενή ομάδα συγγενών ανωμαλιών
που χαρακτηρίζονται από μη φυσιολογικό
σχήμα, ανάπτυξη και ακεραιότητα των
οστών. Στις πολυάριθμες παθολογικές κατα-
στάσεις που έχουν περιγραφεί διακρίνεται
διαφορετική συχνότητα, τρόπος κληρονομι-
κότητας, ποικίλη κλινική έκφραση και βαρύ-
τητα και κατά συνέπεια διαφορετική αντιμε-
τώπιση και πρόγνωση1. Σε πολλές περιπτώ-
σεις αναγνωρίζεται παθολογική εμφάνιση σε
πολλαπλά οστά και τμήματα του σκελετού και
σε άλλες υπάρχει ετερόπλευρη εντόπιση μιας
μεμονωμένης ανωμαλίας, όπως π.χ απουσία
ενός άκρου. Οι ΣΔ μπορεί να αποτελούν μέ-
ρος της παθολογίας μιας υποκείμενης γενετι-
κής ανωμαλίας (χρωμοσωματικής ατυπίας ή
μονογονιδιακού συνδρόμου), αρκετά συχνά
όμως δεν συνοδεύονται από ανωμαλίες άλ-
λων συστημάτων. 
Έχουν περιγραφεί πάνω από 270 διαφορετι-
κές ΣΔ και πιθανά ο αριθμός να αυξηθεί πε-
ρισσότερο στο μέλλον όταν η πρόοδος του
Προγεννητικού ελέγχου, της Γενετικής και
της Μοριακής Βιολογίας να οδηγήσει σε πε-
ραιτέρω ταξινόμησή τους. Η προγεννητική
τους ανίχνευση άλλοτε είναι ευχερής και άλ-
λοτε δυσχερής, αλλά ακόμα δυσχερέστερη εί-
ναι – λόγω της μεγάλης ετερογένειας - η δια-
φορική διάγνωση και η ακριβής διάγνωση. Η
τελευταία ωστόσο είναι καθοριστική για την
παροχή επαρκούς γενετικής συμβουλευτικής

στο ζευγάρι, την εκτίμηση των δυνατοτήτων
αντιμετώπισης, την πρόγνωση καθώς και την
πιθανότητα επανεμφάνισης. Η προγεννητική
αναγνώριση των ΣΔ έχει βελτιωθεί σημαντι-
κά τα τελευταία χρόνια με την εντυπωσιακή
πρόοδο της υπερηχογραφίας (δισδιάστατης
και τρισδιάστατης) καθώς και την εισαγωγή
νέων απεικονιστικών μεθόδων όπως η ελικο-
ειδής τομογραφία. Τα παραπάνω μαζί με την
αυξημένη γνώση και εμπειρία καθώς και τη
διαρκώς αυξανόμενη συνεισφορά της κλινι-
κής και εργαστηριακής Γενετικής επιτρέπουν
σήμερα την ορθή προγεννητική διάγνωση σε
πολλές – αν όχι στις περισσότερες – περιπτώ-
σεις κυήσεων με παρουσία ΣΔ του εμβρύου.

Συχνότητα

Η συχνότητα των ΣΔ έχει υπολογιστεί σε πε-
ρίπου 2/10000 γεννήσεις (διακύμανση στη βι-
βλιογραφία 1-5/10000)1-6. Το 23% των  παθο-
λογικών εμβρύων είναι νεκρά κατά τη γέννη-
ση και το 32% των νεογνών πεθαίνει κατά τη
διάρκεια της πρώτης εβδομάδας. Η περιγεν-
νητική θνησιμότητα  που οφείλεται σε ΣΔ
ανέρχεται στo 0.9%2-6. Οι τέσσερις συχνότε-
ρες ΣΔ είναι η θανατηφόρος δυσπλασία
(29%), η αχονδροπλασία (15%), η ατελής
οστεογένεση (14%) και η αχονδρογένεση
(9%)1. Η θανατηφόρος  δυσπλασία και η
αχονδρογένεση αποτελούν  το 62% των δυ-
σπλασιών που είναι ασύμβατες με τη ζωή2. Η
πιο συχνή μη θανατηφόρος ΣΔ είναι η αχον-
δροπλασία.

Ταξινόμηση
Πριν το 1970 το δυσανάλογα κοντό ανάστημα
χαρακτηρίζονταν είτε σαν αχονδροπλασία
(κοντά άκρα), είτε σαν ‘Morquio disease’ (κο-
ντός κορμός). Η άγνοια και η μικρή συχνότη-
τα σε συνδυασμό με τη μεγάλη ετερογένεια,
τη φαινοτυπική ποικιλομορφία και την αλλη-
λοεπικάλυψη των χαρακτηριστικών οδήγη-
σαν σε ορολογίες που ήταν περισσότερο πε-
ριγραφικές και βασίζονταν κυρίως σε ακτινο-
λογικά, ιστολογικά και παθολογικά κριτήρια
Έτσι η χρησιμοποιούμενη ορολογία των ΣΔ
είχε σχέση με την κλινική έκβαση (π.χ. θανα-
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τηφόρος δυσπλασία), την κλινική περιγραφή
(π.χ. δυστροφική δυσπλασία), την πιθανή πα-
θογένεση (π.χ. ατελής οστεογένεση, αχον-
δρογένεση) ή το όνομα των ερευνητών που
πρώτοι περιέγραψαν την οντότητα (π.χ. Ellis-
van Creveld syndrome). Τα τελευταία χρόνια
η πρόοδος στη Μοριακή και Κλινική Γενετι-
κή έχει διευκολύνει την καλύτερη αποσαφή-
νιση και διάκριση των παθολογικών κατα-
στάσεων και αποτέλεσε το υπόβαθρο της
σύγχρονης ορολογίας των ΣΔ. Μια ουσιαστι-
κή προσπάθεια για την ταξινόμηση των ΣΔ
από ειδικούς έγινε το 1972 στο Παρίσι, συνε-
χίστηκε το 1992 στην Γερμανία και το 1998
στο Λος Άντζελες. Η πλέον σύγχρονη και
χρησιμοποιούμενη ταξινόμηση είναι  αυτή
της International Nomenclature of
Constitutional Disorders of Bone (1998 τρο-
ποποιημένη το 2002) που κατηγοριοποίησε
τις 300 περίπου ΣΔ σε 32 υπομάδες. Με βάση
την ταξινόμηση αυτή διακρίνονται 5 μεγαλύ-
τερες κατηγορίες ΣΔ7, οι οστεοχονδροδυ-
σπλασίες, η δυσόστωση, η ιδιοπαθής οστεό-
λυση, οι σχετιζόμενες με γενετικά νοσήματα
ή με νοσήματα μεταβολισμού (Πίνακας 1).

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενώ η ανίχνευση ΣΔ είναι συχνά δυνατή με
τον προγεννητικό υπερηχογραφικό έλεγχο, η
ακριβής διάγνωση είναι μια δύσκολη υπόθε-
ση. Εν τούτοις ένας προσεκτικός υπερηχο-
γραφικός έλεγχος μπορεί να οδηγήσει στη
σωστή διάγνωση ή σε μια περιοριστική δια-
φοροδιάγνωση. Αν και η ανώμαλη βράχυνση
του μηριαίου αποτελεί τη συχνότερη και πλέ-
ον ευχερή υπερηχογραφικά αναγνωρίσιμη
ΣΔ, τόσο στο υπερηχογράφημα ρουτίνας όσο
και σε ύποπτες περιπτώσεις ή με θετικό οικο-
γενειακό ιστορικό, ο υπερηχογραφιστής πρέ-
πει να εξετάζει σχολαστικά  τα άνω και κάτω
άκρα, το κρανίο, τον θώρακα και την σπονδυ-
λική στήλη. Το είδος της βράχυνσης και  η σο-
βαρότητα της, το σχήμα του οστού, η κύρτωση
η ηχογένεια και η παρουσία καταγμάτων (Πί-
νακας 2) προσφέρουν σημαντικές πληροφο-
ρίες τόσο για την ακριβή περιγραφή των ΣΔ
που αναγνωρίζονται όσο και για την διάγνω-
ση και διαφορική διάγνωση της υποκείμενης
παθολογικής οντότητας. Η ακριβής υπερηχο-
γραφική περιγραφή συχνά δεν αρκεί για την
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Πίνακας 1. Ταξινόμηση των σκελετικών δυσπλασιών8

Κατηγορία ΣΔ Κύρια υποκείμενη διαταραχή Νοσήματα & σύνδρομα
Οστεο- δαταραχές ανάπτυξης ατελής οστεογένεση,
χονδροδυσπλασίες οστού & χόνδρου αχονδροπλασία, 

υποχονδροπλασία, 
θανατηφόρος δυσπλασία, 
αχονδρογένεση

Δυσόστωση μεμονωμένη δυσπλασία οστού κρανιοπροσωπική δυσόστωση
ή ομάδας οστών (σ. Crouzon), κρανιοσυνόστωση,

γναθοπροσωπική δυσόστωση, 
αχειρία, αποδία, πολυδακτυλία, 
συνδακτυλία, βραχυδακτυλία, 
σ. Poland

Ιδιοπαθής οστεόλυση πολυεστιακή οστική λύση
Σχετιζόμενες Ανευπλοειδίες ή
με γενετικά νοσήματα μεταλλάξεις (de novo 

ή κληρονομούμενες) 
Σχετιζόμενες με Απασβέστωση οστών λόγω συγγενούς υποφωσφατασία
νοσήματα μεταβολισμού ανεπάρκειας αλκαλικής φωσφατάσης
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ακριβή διάγνωση, εντούτοις διευκολύνει και
κατευθύνει τον περαιτέρω έλεγχο (π.χ. επεμ-
βατικό για την αναζήτηση συγκεκριμένων με-
ταλλάξεων, απεικονιστικό με ειδικές τεχνι-
κές, κλινικό μετά την γέννηση κτλ).

Ορολογία σκελετικών δυσπλασιών 
και υπερηχογραφικά ευρήματα 

Άκρα
Η βράχυνση του άκρου χαρακτηρίζεται σαν

μικρομέλια όταν συμπεριλαμβάνει όλο το
άκρο, ως  ριζομέλια όταν αναφέρεται σε γει-
τονικό στον κορμό τμήμα του, μεσομέλια στο
ενδιάμεσο και ακρομέλια στο τελικό τμήμα
του. O όρος πολυδακτυλία αναφέρεται στην
παρουσία περισσοτέρων από πέντε δακτύ-
λων. Συνήθως  το επιπλέον δάκτυλο δεν έχει
οστό, αποτελείται από δέρμα και είναι δύ-
σκολο να γίνει ορατό υπερηχογραφικά.
Σε ορισμένες περιπτώσεις αναγνωρίζονται
οστικά υπολείμματα. Στην συνδακτυλία γει-
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Πίνακας 2: οδηγός για την υπερηχογραφική εξέταση εμβρύου για την αναζήτηση ΣΔ με δισδιάστατη ή
τρισδιάστατη υπερηχογραφία9

1 Μέτρηση όλων των μακρών οστών
2 Σύγκριση με άλλες ανατομικές δομές και ταξινόμηση της βράχυνσης του μέλους ως:

ριζομέλια 
μεσομέλια
ακρομέ λια
Σοβαρή μικρομέλια

3 Ποιοτική εκτίμηση των μακρών οστών
κύρτωση (bowing)
απομετάλλωση (demineralization)
κατάγματα
«λεύκανση στη μετάφυση» (metaphyseal flaring) 
απουσία οστών

4 Μέτρηση διαστάσεων θώρακα
5 Εκτίμηση χεριών & ποδιών

δάκτυλα (πολυδακτυλία – συνδακτυλία)
δυσμορφίες θέσεως (positional deformities)

6 Εξέταση κρανίου
αυξημένο μέγεθος κρανίου (macrocrania)
κύρτωση μετώπου  (frontal bossing)
κρανίο με σχήμα «τριφυλλιού» (cloverleaf skull)
υπερ- ή υποτελορισμός

7 Σχιστίες προσώπου
8 Εξέταση σπονδυλικής στήλης

πλατυσπονδυλία
απομετάλλωση (demineralization)
ημισπόνδυλος (hemivertebrae)
στεφανιαίες σχιστίες (coronal clefts)
αποδιοργάνωση αρχιτεκτονικής σπονδύλων (vertenbral disorganization)

9 Εκτίμηση άλλων συστημάτων (& καρδιάς)
10 Εκτίμηση εμβρυϊκών κινήσεων
11 Όγκος αμνιακού υγρού
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τονικά δάκτυλα είναι ενωμένα με μαλακό
ιστό ή λόγω σύντηξης  των οστών, ενώ στην
κλινοδακτυλία παρουσιάζεται παρέκκλιση
του άξονα τους με λοξή πορεία, συχνά λόγω
μιας ανώμαλης μέσης πέμπτης φάλαγγας
(π.χ. βραχυμεσοφαλαγγία). Στην βραχυδα-
κτυλία τα δάκτυλα είναι κοντά με περιορι-
σμένη κινητικότητα. Η στρεβλοχειρία και
στρεβλοποδία αναφέρονται σε άκρα με σχή-
μα «μπαστουνιού του γκολφ», ενώ άλλες χα-
ρακτηριστικά παθολογικές εικόνες είναι το
πόδι σε σχήμα «κουνιστής πολυθρόνας» (λό-
γω ανώμαλης θέσης του αστράγαλου και της
πτέρνας στην ποδοκνημική άρθρωση), το χέρι
σε σχήμα «τρίαινας» (αύξηση της απόστασης
μεταξύ 3ου και 4ου δακτύλου) και ο αντίχει-
ρας σε θέση «οτοστόπ».

Κρανίο και πρόσωπο
Οι όροι μακροκεφαλία, βραχυκεφαλία (ελατ-
τωμένη προσθιοπίσθια διάμετρος) και σκα-
φοκεφαλία (πλευρική πλάτυνση) αναφέρο-
νται στις διαστάσεις του κρανίου. Η κρανιο-
συνόστωση είναι αποτέλεσμα της πρώιμης
σύντηξης των ραφών και το κρανίο αποκτά
ιδιαίτερο σχήμα, συνήθως «τριφυλλιού» (Ει-
κόνα 1Α). Κρανιοσυνόστωση απαντάται σε
σύνδρομα (Carpenter, Apert, Crouzon κ.ά),
στη θανατηφόρο δυσπλασία τύπου ΙΙ, στην
υποφωσφατασία και σε άλλες συγγενείς πα-
θολογικές καταστάσεις. Στη  μετωπιαία κύρ-

τωση (frontal bossing) το μέτωπο εμφανίζεται
εξογκωμένο (Εικόνα 1Β) και αυτή η ανωμα-
λία μπορεί να συνδέεται με αχονδροπλασία
και κρανιοσυνόστωση, αλλά μπορεί να οφεί-
λεται και σε αυξημένο ενδοκρανιακό μέγε-
θος λόγω υδροκέφαλου. Συχνά συνυπάρχει
χαμηλή ρινική γέφυρα. Κατά την εξέταση του
προσώπου πρέπει να ελέγχεται και η από-
σταση μεταξύ των δύο οφθαλμών: αν είναι
ελαττωμένη χαρακτηρίζεται ως υποτελορι-
σμός και αν είναι  αυξημένη ως υπερτελορι-
σμός. Φυσιολογικά η απόσταση στο τμήμα
αυτό του προσώπου χωρίζεται σε τρία περί-
που ισομεγέθη τμήματα, από τα οποία τα εν-
διάμεσο καλύπτεται από τη βάση της ρινός
και τα ακραία από τους  δύο οφθαλμικούς
κόγχους. Η ύπαρξη μικρής κάτω γνάθου (μι-
κρογναθία) είναι ένα εύρημα που μπορεί  να
συνδέεται με άλλες ΣΔ, γενετικά σύνδρομα
και χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Θώρακας
Ένα τυπικό εύρημα στις περισσότερες θανά-
τηφόρες ΣΔ είναι η βράχυνση των πλευρών
που έχει σαν αποτέλεσμα τη στενότητα του
θώρακα. Οι πνεύμονες δεν έχουν χώρο να
αναπτυχθούν φυσιολογικά και το νεογνό πε-
θαίνει από αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω
πνευμονικής υποπλασίας. Η διάμετρος του
θώρακα πρέπει να είναι 80-100% της διαμέ-
τρου της κοιλιάς, ενώ στις θανατηφόρες ΣΔ
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Εικόνα 1. (Α) 2D-υπερηχογραφική εγκάρσια απεικόνιση τρίλοβης σε σχήμα «τριφυλλιού» κεφαλής σε
έμβρυο 24 εβδομάδων με θανατηφόρο δυσπλασία τύπου ΙΙ και μετάλλαξη 1948ApG (K650E) στο γονί-
διο FGFR3 (Β) Υδροκεφαλία, κύρτωση μετώπου και καθίζηση της βάσης της ρινός σε επιμήκη τομή της
κεφαλής (Chen και συν. 200110, με άδεια των συγγραφέων). 
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είναι 50%11. Οι μέθοδοι εκτίμησης της πνευ-
μονικής υποπλασίας παρουσιάζονται συνο-
πτικά στον Πίνακα  3.

Σπονδυλική στήλη
Ως πλατυσπονδυλία χαρακτηρίζεται η παρου-
σία πεπλατυσμένων σπονδύλων, τυπικό
εύρημα στην θανατηφόρο δυσπλασία, σε αντί-
θεση με την αχονδροπλασία στην οποία απου-
σιάζει η φυσιολογική πλάτυνση του οσφυϊκού
τμήματος της σπονδυλικής στήλης. Άλλα  υπε-
ρηχογραφικά ευρήματα είναι η ημισπονδυλία,
η κύφωση και η σκολίωση. Επίσης μπορεί να
γίνει ορατή η φτωχή οστεοποίηση (στην αχον-
δρογένεση τύπου Ι), η απομετάλλωση και η
διάστιξη (ηχογενείς κηλίδες έντονης οστεο-
ποίησης, επασβεστώσεις) όπως στην διάστι-
κτη χονδροδυσπλασία. Στην σπονδυλοεπιφύ-
σιακή δυσπλασία ανευρίσκονται πολλαπλές
ανωμαλίες των σπονδύλων με αποδιοργάνω-
ση της αρχιτεκτονικής δομής τους.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ
ΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ

Αχονδροπλασία
Η αχονδροπλασία περιλαμβάνει ριζομέλια
και μικρομέλια με μετωπιαία κύρτωση και
καθίζηση της ρινικής γέφυρας. Αποτελεί το
19% των ΣΔ με συχνότητα 0.5-1.5/10000 γεν-
νήσεις1,2. Κληρονομείται με τον αυτοσωματι-
κό κυρίαρχο τύπο και δεν είναι θανατηφόρος
παρά μόνο στην σπάνια ομόζυγη μορφή της.
Οφείλεται σε μετάλλαξη στο γονίδιο για τον
υποδοχέα του FGF (FGFR3) που βρίσκεται
στο χρωμόσωμα 4 41-42. Πρόκειται συνήθως
για μια αντικατάσταση γλυκίνης από αργινί-
νη43. Το 80% των ατόμων με αχονδροπλασία
φέρει νέες μεταλλάξεις, ενώ στο υπόλοιπο
20% η νόσος κληρονομείται από τους γονείς.
Οι μεταλλάξεις επισυμβαίνουν στο πατρικής
προελεύσεως χρωμόσωμα 4 και ο κίνδυνος
αυξάνει με την ηλικία του πατέρα.
Τα άκρα είναι βραχύτερα, κάτω από την 5η
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Πίνακας 3: Μέθοδοι εκτίμησης της πνευμονικής υποπλασίας που έχουν περιγραφεί στη βιβλιογρα-
φία12-40. 

Βιομετρία στήθους
Περίμετρος στήθους <5η ΕΘ Nimrod 1986; Chitkara 1987; Songster 1989
Περίμετρος στήθους/περίμετρος κοιλίας Johnson 1987; Vintzileos 1989; 

Ohlsson 1992; Yoshimura 1996
(chest area-heart area)/chest area <5η ΕΘ Vintzileos 1989; Ramus 1998
chest/trunk length ratio <0.32 Ishikawa 2003

Βιομετρία πνευμόνων
lung area <5η ΕΘ Maeda 1993; Yoshimura 1996
διάμετρος Δ πνεύμονα <5η ΕΘ Laudy 2000
right lung area/thoracic area ratio <0.11 Nakata 2003
Μήκος μηριαίου/περίμετρο κοιλιάς Rahemtullah 1997; Ramus 1998
(FL/AC) <0.16
Doppler εκτίμηση των πνευμονικών αρτηριών Mitchell 1998; Laudy 2002; Fuke 2003
Doppler εκτίμηση της παρουσίας Kalache 1998
υγρού στην τραχεία
Εκτίμηση όγκου πνευμόνων με 3-D US Ruano 2004a; Bahmaie 2000; Chang 2003; 

D’Arcy 1996; Kalache 2003a,b; Laudy 1998; 
Lee 1996; Osada 2002; Pohls 1998; Ruano 2004b;
Sabogal 2004
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ΕΘ μετά την 20η εβδομάδα κύησης και κάτω
από την 1η ΕΘ μετά την 27η εβδομάδα. Η πε-
ριφέρεια της κεφαλής (HC) βρίσκεται περί-
που στην 95η ΕΘ λόγω μετωπιαίας κύρτωσης.
Άλλες χαρακτηριστικές ανωμαλίες είναι το
«χέρι τρίαινα» και η απουσία πλάτυνσης της
οσφυϊκής περιοχής της σπονδυλικής στήλης.
Η διαφοροδιάγνωση της αχονδροπλασίας γί-
νεται από: 1) τη θανατηφόρο δυσπλασία στην
οποία παρατηρούνται στενότερος θώρακας,
πλατυσπονδυλία, σοβαρότερη μικρομέλια,
και εξεσημασμένο υδράμνιο. 2) την αχονδρο-
γένεση στην οποία τα οστά  είναι πολύ φτωχά
σε μέταλλο (και αυτό αναγνωρίζεται ως ανη-
χογένεια στο υπερηχογράφημα) σοβαρότερη
μικρομέλια και υδράμνιο. 3) την ατελή οστεο-
γένεση τύπου ΙΙ όπου τα οστά είναι με χαμηλή
περιεκτικότητα σε μέταλλα, το κρανίο εμφα-
νίζεται «διαφανές» και τα οστά με γωνίωση
από κατάγματα 4) τη δυστροφική δυσπλασία
όπου παρατηρείται μικρομέλια με σπασμό
των αρθρώσεων και ανώμαλη θέση των δα-
κτύλων. 5) την ενδομήτρια υπολειπόμενη ανά-
πτυξη του εμβρύου με την οποία είναι δύσκο-
λη ενίοτε η διάκριση, και στηρίζεται συνήθως
στην «ποιοτική» εκτίμηση της εμφάνισης των
οστών και του σκελετού στην αχονδροπλα-
σίας 6) την υποχονδροπλασία που έχει παρό-
μοια γενετική βάση αλλά τα φαινοτυπικά χα-
ρακτηριστικά είναι ηπιότερα (Εικόνα 2).
Τα άτομα με αχονδροπλασία έχουν κανονική
ευφυία και ζουν ανεξάρτητα. Το μέσο ύψος
για τους άνδρες είναι 130 εκ. και τις γυναίκες
125 εκ. Η αυξητική ορμόνη και άλλες φαρμα-
κευτικές αγωγές που έχουν δοκιμασθεί δεν
έχουν επιφέρει σημαντικό αποτέλεσμα στην
αύξηση του αναστήματος45. Τα σημαντικότε-
ρα προβλήματα κατά την παιδική ηλικία προ-
έρχονται από την πίεση του νωτιαίου μυελού
στο αυχενικό τμήμα  που σε συνδυασμό με ρι-
νική έμφραξη μπορεί να οδηγήσουν σε
άπνοια. Άλλες παθολογικές συνοδές κατα-
στάσεις είναι η κύφωση, η λόρδωση, η ωτίτι-
δα, η παχυσαρκία και σπάνια η υδροκεφαλία.
Στην ενηλικίωση μπορεί να παρουσιαστεί
οσφυο-ισχιαλγία, παραισθησίες, δυσλειτουρ-
γία της ουροδόχου κύστεως ή του εντέρου46-49.

Θανατηφόρος δυσπλασία
Αποτελεί το 29% όλων των ΣΔ. Είναι η πιο
συχνή θανατηφόρος οστεοχονδροδυσπλασία
με συχνότητα 0.5-0.7/10000. Οφείλεται σε  νέ-
ες μεταλλάξεις στο γονίδιο FGFR350. Δια-
κρίνονται δύο τύποι ΘΔ50. Ο τύπος Ι είναι ο
συχνότερος και χαρακτηρίζεται από σοβαρή
ριζομέλια, κύρτωση των μακριών οστών, στε-
νό και κοντό θώρακα, μακροκεφαλία με ήπια
κρανιοσυνόστωση. Η σπονδυλική στήλη πα-
ρουσιάζει πλατυσπονδυλία και επιπέδωση
των σπονδύλων. Το μέτωπο είναι διογκωμένο
και η ρινική γέφυρα χαμηλή (Εικόνα 1Β). Συ-
χνά υπάρχει υπερτελορισμός. Αυτά τα χαρα-
κτηριστικά  με το πλεονάζων δέρμα δίνουν την
εικόνα του «προσωπείου μποξέρ». Το μηριαίο
είναι σε σχήμα «ακουστικού τηλεφώνου».Η ει-
κόνα συμπληρώνεται από υδράμνιο, μολονότι
το ολιγάμνιο δεν είναι σπάνιο. Οι κυριότερες
μεταλλάξεις είναι οι Arg248Cys (55%),
Tyr373Cys (24%) και Ser249Cys (6%). Ο τύ-
πος ΙΙ παρουσιάζει τα ίδια βασικά χαρακτηρι-
στικά αλλά με τις εξής διαφορές: α) έντονη
κρανιοσυνόστωση με αποτέλεσμα το κρανίο
να παίρνει το «σχήμα τριφυλιού» (Εικόνα 1Α)
β) ελάχιστη κύρτωση των μακρών οστών γ)
ηπιότερη επιπέδωση και πλάτυνση των σπον-
δύλων με αποτέλεσμα ο θώρακας να είναι στε-
νός αλλά όχι στο βαθμό που παρατηρείται
στον προηγούμενο τύπο. 
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Εικόνα 2. Βράχυνση του μηριαίου οστού την 25η
εβδομάδα κύησης σε έμβρυο με ετεροζυγωτία για
τη μετάλλαξη C1620A (αντικατάσταση N540K στο
γονίδιο FGFR3),  χαρακτηριστική της υποχονδρο-
πλασίας (Karadimas, Sifakis et al, Am J Med Genet
2006)44
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Η μετάλλαξη στην οποία οφείλεται είναι στις
περισσότερες περιπτώσεις η ίδια (Lys650Glu).
Άλλες ανωμαλίες ή ευρήματα που μπορεί να
συνυπάρχουν με την ΘΔ είναι υδροκεφαλία
(Εικόνα 1Β), νεφρικές ανωμαλίες, ανωμαλίες
μεσοκολπικού διαφράγματος, ελαττωματική
τριγλώχινα, ατρησία του ορθού, συνόστωση
κερκίδας-ωλένης καθώς και το «χέρι τρίαι-
να». Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει το
σύνδρομο Ellis-van Creveld, την ασφυκτικού
τύπου θωρακική δυσπλασία, το σύνδρομο κο-
ντών πλευρών-πολυδακτυλίας  και την ομόζυ-
γο αχονδροπλασία. Επιπλέον επί ενδείξεων
για ΘΔ τύπου ΙΙ  πρέπει να αποκλείονται τα
σύνδρομα Apert, Crouzon, Pfeiffer και
Carpenter. Tα νεογνά πεθαίνουν  σύντομα
μετά τη γέννηση λόγω  πνευμονικής υποπλα-
σίας. Συνιστάται η καισαρική τομή για να
αποφευχθεί ο τραυματισμός της μητέρας λό-
γω μακροκεφαλίας. Η ΘΔ κληρονομείται με
τον αυτοσωματικό κυρίαρχο τύπο αλλά η
πλειονότητα των περιπτώσεων προκύπτει
από νέες μεταλλάξεις. Η πιθανότητα επανεμ-
φάνισης ανέρχεται στο 2%. 

Αχονδρογένεση
Είναι μια σπάνια θανατηφόρος δυσπλασία, η
οποία περιλαμβάνει δύο τύπους: τον τύπο Ι
και ΙΙ1,51-53. Ο τύπος Ι χαρακτηρίζεται από
φτωχή οστεοποίηση της σπονδυλικής στήλης
και των οστών της λεκάνης, ενώ ο τύπος ΙΙ
παρουσιάζει τα ίδια ευρήματα αλλά η βρά-
χυνση των οστών και το έλλειμμα  της περιε-
κτικότητας σε μέταλλα είναι λιγότερο έντονα.
Τα υπερηχογραφικά ευρήματα περιλαμβά-
νουν έντονη βράχυνση των άκρων και κοντές
λεπτές πλευρές που μπορεί να έχουν κατάγ-
ματα. Αυτές είναι υπεύθυνες για την πνευμο-
νική υποπλασία και το υδράμνιο λόγω πίεσης
του οισοφάγου. Η χαμηλή περιεκτικότητα σε
μέταλλα μπορεί να μην είναι ευδιάκριτη υπε-
ρηχογραφικά και τα οστά μπορεί να παρου-
σιάζουν έντονη ηχογένεια Η ατελής οστεογέ-
νεση και η υποφωσφατασία παρουσιάζουν
επίσης φτωχή οστεοποίηση, αλλά σε αυτές τις
δύο καταστάσεις η βράχυνση των άκρων δεν
είναι συνήθως τόσο έντονη.

Ατελής οστεογένεση
Οφείλεται σε ανώμαλη δομή του κολλαγόνου
τύπου Ι και διακρίνεται σε 3 κατηγορίες54-59.
Στην τύπου Ι η διάγνωση γίνεται μετά τη γέν-
νηση και οι ανωμαλίες των άκρων δεν εμφα-
νίζονται προγεννητικά. Στον τύπο ΙΙ επέρχε-
ται νεογνικός ή βρεφικός θάνατος λόγω εγκε-
φαλικής αιμορραγίας ή αναπνευστικής ανε-
πάρκειας (στενός θώρακας), ενώ υπάρχει
απομετάλλωση του κρανίου και βράχυνση-
γωνίωση  των οστών (Εικόνα 3) λόγω πολλα-
πλών καταγμάτων με αποτέλεσμα σοβαρή
υποκινητικότητα. Τα οστά παρουσιάζουν
τραχείες επιφάνειες λόγω των καταγμάτων.
Χαρακτηριστικό υπερηχογραφικό εύρημα εί-
ναι ότι διακρίνεται όλο το περίγραμμα του
οστού και το κάτω μέρος δεν υποκρύπτεται
από σκίαση. Το κρανίο μπορεί να εμφανίζει
ελαττωμένη ηχογένεια και να συμπιέζεται
ακόμη και με ελαφρά πίεση από την κεφαλή
των υπερήχων. Ο τύπος ΙΙΙ της νόσου έχει
ηπιότερη εικόνα από τον τύπο ΙΙ και συνήθως
δίδει υπερηχογραφικά ευρήματα ήδη από το
δεύτερο τρίμηνο. Τέλος ο τύπος ΙV της ατε-
λούς οστεογένεσης είναι η ηπιότερη μορφή
και δεν ανιχνεύεται προγεννητικά. Παρου-
σιάζεται με πρώιμη οστεοπόρωση κατά την
τέταρτη δεκαετία.

Διάστικτη χονδροδυσπλασία
Χαρακτηρίζεται από καθίζηση της ρινικής
γέφυρας και ήπια διάστιξη των επιφύσεων
(πρώιμη οστεοποίηση). Προσβάλλει τους
σπονδύλους, ταρσούς και καρπούς. Ο ριζομε-
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Εικόνα 3. 2D-υπερηχογραφική απεικόνιση του μη-
ριαίου οστού με παθολογική γωνίωση σε έμβρυο
36 εβδομάδων με ατελή οστεογένεση (Cassart και
συν 200760, με άδεια των συγγραφέων). 
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λικός τύπος61 είναι θανατηφόρος (συνήθως
κατά τη βρεφική ηλικία) και χαρακτηρίζεται
από κοντό ανάστημα λόγω ριζομέλιας, πλατυ-
προσωπία, καταρράκτη και νοητική καθυστέ-
ρηση. Ο Χ-linked επικρατής τύπος62 χαρακτη-
ρίζεται από ασύμμετρες σκελετικές ανωμα-
λίες, κοντό ανάστημα, αλωπεκία και καταρ-
ράκτη. Ο X-linked υπολειπόμενος τύπος63 εμ-
φανίζεται με ρινική υποπλασία, ιχθύωση και
νοητική καθυστέρηση.

Καμπτομελική δυσπλασία
Είναι συγγενής ανωμαλία που παρουσιάζει
ανώμαλη κύρτωση των μακρών οστών, ιδιαί-
τερα των κάτω άκρων (μηριαίου και κνή-
μης)56,64,65. Μπορεί να εμφανίζεται μόνο από
τη μία πλευρά του σώματος  και η σοβαρή γω-
νίωση να δίνει την εικόνα κατάγματος. Συχνά
συνυπάρχει βράχυνση, στρεβλοποδία, υπο-
πλασία θωρακικών σπονδύλων και περόνης.
Χαρακτηριστική είναι η υποπλασία της ωμο-
πλάτης ενώ άλλα υπερηχογραφικά ευρήματα
περιλαμβάνουν καθίζηση της ρινικής γέφυ-
ρας, μικρογναθία, υπερτελορισμός, λυκόστο-
μα, υδροκεφαλία και ασαφή γεννητικά όργα-
να. Υδράμνιο και διάφορες ανωμαλίες του

ΚΝΣ, των νεφρών και της καρδιάς έχουν ανι-
χνευθεί προγεννητικά.

Άλλες σκελετικές δυσπλασίες
Στις θανατηφόρες δυσπλασίες εκτός από την
αχονδρογένεση, τη θανατηφόρο δυσπλασία,
την ατελή οστεογένεση τύπου ΙΙ και την ομόζυ-
γο αχονδροπλασία που περιγράφηκαν προη-
γούμενα περιλαμβάνονται ακόμη η ινοχονδρο-
γένεση, η ατελοστεογένεση, η υποφωσφατα-
σία και το σύνδρομο κοντών πλευρών-πολυδα-
κτυλίας. Άλλες σημαντικές ΣΔ που συνοδεύο-
νται λιγότερο ή περισσότερο από υψηλή θνη-
σιμότητα και νοσηρότητα είναι η ασφυξιογό-
νος θωρακική δυσπλασία, η σειρηνομελία, η
αρθρογρύπωση καθώς και τα σύνδρομα Ellis-
van Creveld, Crouzon, Apert, Pfeiffer κ.α.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ  3D-
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ  3D-
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Οι ΣΔ παρουσιάζονται με χαμηλή συχνότητα
και κατά συνέπεια η δισδιάστατη υπερηχο-
γραφία (2D-υπερηχογραφία) αποτελεί την
κύρια μέθοδο προγεννητικού ελέγχου. 
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Πίνακας 4: η διαγνωστική ακρίβεια της δισδιάστατης υπερηχογραφίας στον προγεννητική έλεγχο
σκελετικών δυσπλασιών.
συγγραφείς έτος αριθμός περιπτώσεων ορθή διάγνωση

Ν (%)
Hersh et al, 1998 23 11 (48)
South Med J
Tretter et al, 1998 27 13 (48)
Am J Med Genet
Gaffney et al, 1998 35 11 (31)
Prenat Diagn
Doray et al, 2000 47 28 (60)
Ann Genet
Parilla et al, 2003 31 20 (65)
J Ultras Med
Krakow et al, 2003 5 5 (100)
Ultras Obstet Gynecol
Ruano et al, 2004 6 4 (66)
Ultras Obstet Gynecol
Cassart et al, 2007 11 2 (18)
Ultras Obstet Gynecol
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Η βράχυνση των μακρών οστών και εμφανείς
ανωμαλίες του σκελετού αποτελούν τα συχνό-
τερα και ευχερέστερα αναγνωρίσιμα ευρήμα-
τα που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω απεικονι-
στικό έλεγχο - συνήθως από εξειδικευμένο
κέντρο ή ιατρό. Η ακριβής προγεννητική διά-
γνωση είναι καθοριστικής σημασίας για την
ορθή αντιμετώπιση και την επαρκή γενετική
συμβουλευτική στους γονείς, αφού το 50%
των ΣΔ είναι ασύμβατες με τη ζωή ενώ ο κλι-
νικός φαινότυπος ποικίλει τόσο που οι επι-
πτώσεις στη ζωή του ατόμου να κυμαίνονται
από ασήμαντες μέχρι σοβαρή αναπηρία. Έτσι
άτομα που γεννιούνται με απλές ή πολλαπλές
ΣΔ μπορεί να μη χρειάζονται συστηματική ια-
τρική περίθαλψη και φροντίδα και να έχουν
φυσιολογική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη αλλά
μπορεί ακόμη να αντιμετωπίζουν μια πλειάδα
ορθοπεδικών, νευρολογικών, αναπνευστικών
ή και διανοητικών προβλημάτων - ανάλογα
πάντα με τη βαρύτητα των υποκείμενων ΣΔ
και των συνοδών ανωμαλιών από άλλα συστή-

ματα. Η ετερογένεια αυτή καθιστά συνήθως
τη γενετική συμβουλευτική μετά από προγεν-
νητική διάγνωση ΣΔ εξαιρετικά δύσκολη υπό-
θεση. Κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο πολ-
λές  από τις  χαρακτηριστικές ανωμαλίες  των
ΣΔ εμφανίζονται με διάφορους συνδυασμούς
καθιστώντας δύσκολη την αναγνώριση της
υποκείμενης παθολογικής οντότητας. Έτσι η
αλληλοεπικάλυψη των χαρακτηριστικών - που
αντικατοπτρίζεται στη φαινοτυπική ποικιλο-
μορφία - κάνει την ακριβή διάγνωση μια κλι-
νική πρόκληση. Γίνεται προφανές ότι η 2D-
υπερηχογραφία δεν επαρκεί σε αρκετές περι-
πτώσεις για τον προσδιορισμό της ακριβούς
διάγνωσης και απαιτείται  η συνδρομή άλλων
διαγνωστικών τεχνικών. Ο επεμβατικός προ-
γεννητικός έλεγχος προσφέρει τη δυνατότητα
αναζήτησης χρωμοσωματικών ανωμαλιών ή
μεταλλάξεων για τη διάγνωση ή τον αποκλει-
σμό  συγκεκριμένων συνδρόμων. Άλλοτε πάλι
απαιτείται η αξιοποίηση και άλλων απεικονι-
στικών τεχνικών όπως η τρισδιάστατη υπερη-
χογραφίας (3D-υπερηχογραφία) και η τρισ-
διάστατη υπολογιστική τομογραφία. Σε κάθε
περίπτωση όμως ο αναλυτικός έλεγχος με την
2D-υπερηχογραφία καθώς και η γνώση και
εμπειρία του ιατρού είναι που θα υποδείξει
την κατεύθυνση που πρέπει να έχει ο περαιτέ-
ρω έλεγχος έχοντας υπόψιν πιθανές παθολο-
γικές καταστάσεις που για τη διάγνωση (ή τον
αποκλεισμό τους) απαιτείται ο έλεγχος αυτός.

Συγκριτικά στοιχεία της ευαισθησίας των απει-
κονιστικών μεθόδων στην ακριβή διάγνωση

Η ευαισθησία της 2-D υπερηχογραφίας στην
ακριβή διάγνωση ΣΔ αναφέρεται από τους
διάφορους συγγραφείς να είναι από 18% έως
και 100%, αλλά παράγοντες όπως η επιλογή
των περιστατικών και ο συνολικός αριθμός
των εξεταζόμενων περιπτώσεων σαφώς επη-
ρεάζουν το ποσοστό αυτό (Πίνακας 4)60,66-72.
Πιθανά ένα ποσοστό 60-65% να είναι περισ-
σότερο αντιπροσωπευτικό αφού προέρχεται
από πρόσφατες μελέτες με σχετικά μεγάλο
αριθμό περιπτώσεων69,70. Για παράδειγμα
στην πρόσφατη (2007) μελέτη των Cassart και
συν. ορθή διάγνωση ετέθη μόνο σε 2 από 11
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Εικόνα 4. 3D-υπερηχογραφική απεικόνιση σε έμ-
βρυο 24 εβδομάδων με θανατηφόρο δυσπλασία
τύπου ΙΙ (Α): κύρτωση μετώπου, καθίζηση ρινικής
γέφυρας, ετεροτοπία κροταφικού λοβού με χαμη-
λή πρόσφυση δυσμορφικών ώτων (δείκτης e) (Β):
παθολογικά ευθύ και βραχύ μηριαίο οστό (δεί-
κτης f) (Chen και συν. 200110, με άδεια των συγ-
γραφέων). 
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περιπτώσεις  (18%), αλλά οι τύποι των ΣΔ
που συμπεριελήφθησαν ήταν σπάνιοι και πο-
λύ δύσκολο να αναγνωρισθούν με ακρίβεια
προγεννητικά60. Στην ίδια έρευνα η ακρίβεια
της εμβρυικής υπολογιστικής τομογραφίας
όσον αφορά τη διάγνωση είναι 73%. Ο
Krakow και συν. (2003)71 αναφέρουν ποσο-
στά 100% ακριβούς διάγνωσης τόσο με την
2D-υπερηχογραφία όσο και με την 3D-υπε-
ρηχογραφία, ενώ για  τους  Ruano και συν.
(2004)72 τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 66 και
100%. Οι τελευταίοι συγγραφείς χρησιμοποί-
ησαν επιπλέον υπολογιστική τομογραφία στο
έμβρυο και διαπίστωσαν 100% ορθή προγεν-
νητική διάγνωση. Σε πρόσφατη ανακοίνωση
γερμανοί ερευνητές ανέφεραν ακριβή υπερη-
χογραφική διάγνωση σε ποσοστό 66.7% με
υλικό 165 έμβρυα στα οποία αναγνωρίσθηκε
υπερηχογραφικά ΣΔ μεταξύ των ετών 1984-
200773. Σε ανάλογη ανακοίνωση από την
Τουρκία (2007) σωστή διάγνωση έγινε στο
74% των περιστατικών (20 από 27 έμβρυα)74.

Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι η προγνωστι-
κή αξία της υπερηχογραφίας στην ανεύρεση
των θανατηφόρων τύπων των ΣΔ προσεγγίζει
ή είναι 100%60,70-74. 
Η διάγνωση των περισσοτέρων ΣΔ γίνεται
κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο. Στην
έρευνα των Parilla και συν70, η διάγνωση των
ΣΔ έγινε σε μέση ηλικία κύησης 22.7 εβδομά-
δες (εύρος 14-32.3). Ειδικότερα σε 21 από τις
31 περιπτώσεις (67.7%) η διάγνωση έγινε
πριν από την 24η εβδομάδα. Σε άλλες όμως
μελέτες η ηλικία κύησης στην οποία επιτυγ-
χάνεται η διάγνωση (ή η ορθή διάγνωση) εί-
ναι μετά την 26η εβδομάδα. Αυτό εξηγείται
από το γεγονός ότι πολλές από τις ΣΔ εμφα-
νίζουν τα χαρακτηριστικά τους – στο βαθμό
τουλάχιστον που να μπορούν να αναγνωρι-
σθούν υπερηχογραφικά - κατά το δεύτερο ή
τρίτο τρίμηνο. Ορισμένες δε ΣΔ – όπως προ-
αναφέρθηκε – εκδηλώνουν τα φαινοτυπικά
τους χαρακτηριστικά, εν μέρει ή εξολοκλή-
ρου, μετά τη γέννηση. Η καθυστερημένη υπε-
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Πίνακας 5: Επιπλέον  φαινοτυπικά ευρήματα & μεγαλύτερη ευκρίνεια σε περιπτώσεις ΣΔ με τη χρή-
ση 3D-υπερηχογραφίας συγκριτικά με 2D-υπερηχογραφία.

Πλατυσπονδυλική θανατηφόρος 
χονδροδυσπλασία (Steiner 1995)
Καμπτομελική δυσπλασία 
(Garjian 2000; Seow 2004)
Θανατηφόρος δυσπλασία
(Garjian 2000; Chen 2001; 
Machado 2001;
Krakow 2003)
αχονδροπλασία
(Moeglin 2001; 
Krakow 2003)

Διάστικτη χονδροδυσπλασία, 
ριζομελικού τύπου (Krakow 2003)

αχονδρογένεση 
(Krakow 2003)
Jarcho-Levin syndrome 
(Clementschitsch 2003)

Καλύτερη απεικόνιση της κύρτωσης του μηριαίου & κνή-
μης και των μαλακών ιστών προσώπου
Μικρογναθία, επίπεδο πρόσωπο, υποπλαστική ωμοπλάτη,
δισχιδής πόδας
α) καλύτερη απεικόνιση κύρτωσης μετώπου & καθίζησης
βάσης ρινός.  
β) εμφάνιση των πλεονάζοντων δερματικών πτυχών 
γ) χαμηλή πρόσφυση δυσμορφικών ώτων 
Καλύτερη απεικόνιση: α) κύρτωσης μετώπου & καθίζη-
σης ρινός. β) επιφύσεων & μεταφύσεων μακρών οστών. γ)
ουραίας στένωσης δ) «χεριού-τρίαινα» 
ε) δυσαναλογίας δομών άκρων 
Καλύτερη αναγνώριση του προσωπείου Binder (καθίζηση βά-
σης ρινός, υποπλασία μέσου προσώπου, υποπλαστική μύτη).
Αναγνώριση λαρυγγικής διάστιξης ("laryngeal stippling")
Πανοραμική απεικόνιση βραχύ λαιμού & σοβαρής βρά-
χυνσης όλων των δομών των άκρων
δυσπλασίες σπονδύλων με απουσία πλευρών & εγκάρ-
σιων αποφύσεων 
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ρηχογραφική αναγνώριση των ΣΔ και η επα-
κόλουθη καθυστέρηση για τον ακριβή προσ-
διορισμό της υποκείμενης παθολογικής οντό-
τητας ή γενετικού συνδρόμου δημιουργεί μεί-
ζονα προβλήματα γενετικής συμβουλευτικής
καθώς η απόφαση για διακοπή κύησης (όπου
αυτή ενδείκνυται) είναι εξαιρετικά επώδυνος
για το ζευγάρι ενώ στις περισσότερες χώρες
απαγορεύεται. Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι
τουλάχιστον οι πλέον συχνές από τις θανατη-
φόρες ΣΔ δίδουν συνήθως εμφανή υπερηχο-
γραφικά ευρήματα και σχετικά ενωρίτερα –
αλλά σχεδόν πάντα μετά το πρώτο ήμισύ της
εγκυμοσύνης. Σημειώνεται τέλος ότι υπάρ-
χουν περιπτώσεις ΣΔ (όπως π.χ. ατελούς
οστεογένεσης)75 που εμφανίζονται με αυξη-
μένη αυχενική διαφάνεια στη διάρκεια του
1ου τριμήνου – στοιχείο πού ωφελεί μόνο με
την έννοια της εγρήγορσης για την διάγνωση
μιας πιθανής υποκείμενης παθολογίας.  

Η διάγνωση των θανατηφόρων μορφών 
Η ευαισθησία τόσο της 2D- όσο και της 3D-

υπερηχογραφίας στη διάγνωση των θανατη-
φόρων μορφών ΣΔ προσεγγίζει όπως προα-
ναφέρθηκε το 100%. Στις θανατηφόρες δυ-
σπλασίες περιλαμβάνονται η αχονδρογένεση,
η θανατηφόρος δυσπλασία, η ινοχονδρογένε-
ση, η ατελοστεογένεση, η ατελής οστεογένε-
ση ΙΙ, η υποφωσφατασία, το σύνδρομο κο-
ντών πλευρών-πολυδακτυλίας και η ομόζυγος
αχονδροπλασία. Στα χαρακτηριστικά των πα-
θολογικών αυτών καταστάσεων περιλαμβά-
νονται η έντονη βράχυνση των μακριών
οστών, η υποπλασία του θώρακα, η έντονη
κύρτωση, τα πολλαπλά κατάγματα, οι κοντές
πλευρές, το κρανίο σε σχήμα τριφυλλιού και
η ουραία υποπλασία. Το μήκος του μηριαίου
είναι βραχύτερο κατά 6.7 εβδομάδες από την
50η ΕΘ στη διάρκεια του 2ου τριμήνου της
κύησης, ενώ σε ΣΔ συμβατές με τη ζωή η
αντίστοιχη διαφορά είναι 4.2 εβδομάδες70. 
Η διαφορά αυτή αυξάνεται με την ηλικία
κύησης και οι αντίστοιχες τιμές στις 27-32
εβδομάδες κύησης είναι 12.1 και 4.8. Στην
αχονδρογένεση το μήκος του μηριαίου είναι
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Εικόνα 5. Προγεννητικός έλεγχος αχονδροπλασίας την 32η εβδομάδα κύησης με το συνδυασμό 2D-υπε-
ρηχογραφίας, 3D-υπερηχογραφίας και 3D ελικοειδούς υπολογιστικής τομογραφίας. 2D-US: κύρτωση με-
τώπου (a1), βραχύ μηριαίο (a2). 3D-US: βράχυνση πλευρών (b1), παθολογική δομή σπονδύλων (b2), πά-
χυνση της μηριαίας μετάφυσης του μηριαίου (βέλος) (b3). 3D-HCT: μακροκεφαλία, βράχυνση πλευρών,
πάχυνση μηριαίας μετάφυσης του μηριαίου (βέλος), (c1) & αύξηση μεσοσπονδύλιου διαστήματος οσφυϊ-
κών σπονδύλων (βέλος) (c2) Postmortem Rö: κύρτωση μετώπου (d1), μακροκεφαλία (d2), αύξηση μεσο-
σπονδύλιου διαστήματος οσφυϊκών σπονδύλων, πάχυνση μηριαίας μετάφυσης του μηριαίου (d2 & d3).
(Ruano και συν 200472, με άδεια των συγγραφέων). 
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περίπου το 30% του κανονικού, στην ατελή
οστεογένεση II και στη θανατηφόρο δυσπλα-
σία 40-60%, ενώ στην αχονδροπλασία και
στην υποχονδροπλασία το 80%3.
Υψηλή προγνωστική αξία για τη διάγνωση
των θανατηφόρων ΣΔ έχει η σχέση FL/AC, σε
τιμή μικρότερη από 0.1670. Σε ορισμένες περι-
πτώσεις όμως η υποκείμενη ΣΔ δεν είναι θα-
νατηφόρος παρά το ότι η σχέση FL/AC είναι
<0.16. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το
μηριαίο εμφανίζει έντονη κύρτωση ή γωνίωση
λόγω καταγμάτων και αυτό πρέπει να λαμβά-
νεται υποψιν στην εξαγωγή διαγνωστικών συ-
μπερασμάτων. Είναι ευνόητο ότι η υποπλασία
των πνευμόνων και του θώρακα είναι δείκτης
θνησιμότητας αφού συνδέεται άμεσα με ανα-
πνευστική ανεπάρκεια. Οι μέθοδοι εκτίμησης
τους καταγράφονται συνοπτικά στον Πίνακα
3. Σημειώνεται ότι η εκτίμηση των κοντών
πλευρών, των καταγμάτων και του κρανίου σε
σχήμα τριφυλιού είναι ευχερέστερη με την
τρισδιάστατη υπερηχογραφία.

Η συμβολή της 3D-υπερηχογραφίας 

Ο Krakow και συν (2003)71 μελέτησαν 5 περι-
στατικά  16-28 εβδομάδων κύησης που περιε-
λάμβαναν θανατηφόρο δυσπλασία, αχονδρο-
πλασία, αχονδρογένεση ΙΙ/υποχονδρογένεση,
στικτή χονδροδυσπλασία (ριζομελικού τύπου)
και σύνδρομο Apert. Τα έμβρυα εξετάστηκαν
με 2D- και 3D-υπερηχογραφία και ακολούθη-
σε σύγκριση των ευρημάτων. Αν και η προ-
γεννητική διάγνωση ήταν ορθή σε όλες τις πε-
ριπτώσεις ακόμη και με την 2D-υπερηχογρα-
φία, οι ερευνητές εκτίμησαν ότι η απεικόνιση
των σκελετικών ανωμαλιών ήταν ευχερέστερη
και πιο λεπτομερής με την 3D-υπερηχογρα-
φία. Για παράδειγμα τα παθολογικά χαρακτη-
ριστικά του προσώπου (προσωπείο Binder με
καθίζηση ρινικής γέφυρας, υποπλασία μέσου
προσώπου, μικρή μύτη με μεγάλους ρώθωνες
καθώς και η μετωπιαία κύρτωση και η μικρο-
γναθία) ήταν περισσότερο εμφανή με την 3D-
υπερηχογραφία. Σύμφωνα με τους συγγρα-
φείς η δυνατότητα απεικόνισης της επιφάνει-
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Εικόνα 6. Προγεννητικός έλεγχος ατελούς οστεογένεσης την 33η εβδομάδα κύησης με το συνδυασμό 2D-
υπερηχογραφίας, 3D-υπερηχογραφίας και 3D ελικοειδούς υπολογιστικής τομογραφίας. 2D-US: κάταγμα
κρανίου (a), ανώμαλες πλευρές (b), κυρτός & βραχύς Δ βραχίονας (c), κάταγμα μηριαίου (d). 3D-US:
κάταγμα κρανίου (e), ανώμαλες πλευρές με κατάγματα (f), βράχυνση και κύρτωση των οστών του αντι-
βραχίου (g), κάταγμα μηριαίου (h). 3D-HCT: κατάγματα πλευρών & μηριαίου (βέλη), και μειωμένη επα-
σβέστωση του κρανίου (i) Postmortem Rö: βράχυνση και κύρτωση μακρών οστών, με πολλαπλά κατάγ-
ματα (j). (Ruano και συν 200472, με άδεια των συγγραφέων). 
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ας αναδείκνυε το περίγραμμα, τη δομή και
τον όγκο με συνέπεια η εκτίμηση να είναι πε-
ρισσότερο σαφής και ακριβής. Επιπλέον αν
και η μέτρηση των μακριών οστών ήταν ευχε-
ρής με την 2D-υπερηχογραφία, η 3D-υπερη-
χογραφία προσέφερε καλύτερη αντίληψη του
όγκου και της θέσης τους στο χώρο, όπως επί-
σης και της μεταξύ τους σχέσης. Τέλος προσέ-
φερε τη δυνατότητα καλύτερης απεικόνισης
της βραχυδακτυλίας και της χειρός σε σχήμα
«τρίαινας». Σημαντικό πλεονέκτημα ήταν –
πάντα κατά τους συγγραφείς - η δυνατότητα
περιστροφής της εικόνας κατά 180ο και αυτό
είχε καθοριστικό ρόλο στην ανίχνευση των
επασβεστώσεων στην περίπτωση της στικτής
χονδροδυσπλασίας. Αντίθετα στη μελέτη αυτή
η 3D-υπερηχογραφία δεν πρόσφερε σημαντι-
κά στην ανεύρεση πλατυσπονδυλίας και μι-
κρού θώρακα.
Στα ίδια περίπου συμπεράσματα κατέληξε
και η έρευνα του Machado και συν (2001)76

μετά από την μελέτη 6 εμβρύων στα οποία
υπήρχε παραπομπή για περαιτέρω έλεγχο με-
τά από διάγνωση ενδομήτριας υπολειπόμενης
ανάπτυξης. Με την 2D-υπερηχογραφία ορθή
διάγνωση έγινε στις 5 από τις 6 περιπτώσεις –
και σε όλες η διάγνωση ήταν θανατηφόρος
μορφή ΣΔ. Η 3D-υπερηχογραφία ανέδειξε
καλύτερα τις παρακάτω ανωμαλίες: κρανίο
σε σχήμα «τριφυλιού», μετωπιαία κύρτωση,
καθίζηση βάσης ρινός, πλεόνασμα δέρματος
(προσωπείο μποξέρ), χέρι «τρίαινα», βράχυν-
ση και πάχυνση πλευρών, ελάττωση των μεσο-
σπονδύλιων διαστημάτων και (σε αντίθεση με
την προηγούμενη μελέτη) πλατυσπονδυλία.
Και με τις δύο μεθόδους η αναγνώριση των
παρακάτω χαρακτηριστικών ήταν ευχερής: μι-
κρομέλια, ριζομέλια, βράχυνση και κύρτωση
μηριαίων, μηριαίο σε σχήμα «ακουστικού τη-
λεφώνου», βράχυνση άλλων μακριών οστών,
στενός θώρακας με εξογκωμένη κοιλιά (σχή-
μα «φελλού σαμπάνιας»), μακρυκεφαλία,
βραχυκεφαλία και υδράμνιο. Τέλος σε μελέτη
τους οι Garjian και συν77 κατέληξαν σε παρό-
μοια συμπεράσματα υποστηρίζοντας ότι η 3D-
υπερηχογραφία προσέφερε επιπλέον πληρο-
φορίες σε 3 από 7 έμβρυα με ΣΔ. Όλοι οι
συγγραφείς τονίζουν στα πλεονεκτήματα της

3D-υπερηχογραφίας τη δυνατότητα που προ-
σφέρεται για καλύτερη κατανόηση και απο-
δοχή των εικόνων από τους ασθενείς που συ-
νεπάγεται διευκόλυνση της παρεχόμενης γε-
νετικής συμβουλευτικής (Εικόνα 4). Στον Πί-
νακα 5 παρουσιάζονται τα επιπλέον φαινοτυ-
πικά χαρακτηριστικά και η καλύτερη απεικό-
νιση ευρημάτων με τη χρήση 3D-υπερηχογρα-
φίας σε διαφορετικές περιπτώσεις ΣΔ.9

Τρισδιάστατη υπολογιστική τομογραφία 
Οι Ruano και συν (2004)72 σε μια ενδιαφέ-
ρουσα μελέτη συνέκριναν για πρώτη φορά τη
διαγνωστική αξία της 2D- και 3D-υπερηχο-
γραφίας με την τρισδιάστατη ελικοειδή υπο-
λογιστική τομογραφία (3D-HCT) στην ανί-
χνευση ΣΔ (Εικόνες 5 και 6). Μέχρι τότε η
τεχνική αυτή είχε χρησιμοποιηθεί διαγνωστι-
κά μεμονωμένες περιπτώσεις συγγενών ανω-
μαλιών (τρισωμία 18, συγγενή διαφραγματο-
κήλη, αγναθία-ολοπροσεγκεφαλία, κυστικό
ύγρωμα,)82-84. Με την ελικοειδή τομογραφία
ο χρόνος ακτινοβολίας περιορίζεται στα 20’’,
που είναι σαφώς μικρότερος από τον αντί-
στοιχο της αξονικής τομογραφίας, ενώ η δό-
ση στα  3 mGy (η δόση για ακτινογραφία θώ-
ρακα και άνω κοιλίας είναι 0.7 και 1.5 mGy
αντίστοιχα)72. Σε αυτό το χρόνο λαμβάνονται
γύρω στις 350-500 εικόνες  που μπορούν στη
συνέχεια να μελετηθούν. Σημαντικό πλεονέ-
κτημα σε σχέση με την υπερηχογραφία σε
προχωρημένες ηλικίες κύησης είναι η δυνα-
τότητα απεικόνισης του εμβρυϊκού σκελετού
στην ολότητά του και ανεξάρτητα από την πο-
σότητα του αμνιακού υγρού. Οι  Ruano και
συν μελέτησαν 6 έμβρυα σε ηλικίας κύησης
27-36 εβδομάδες, στα οποία συμπεριλαμβα-
νόταν 3 με αχονδροπλασία, 2 με ατελή οστεο-
γένεση τύπου ΙΙ και 1 με στικτή χονδροδυ-
σπλασία. Ορθή διάγνωση με τη χρήση της
2D-υπερηχογραφίας πραγματοποιήθηκε στο
67% των περιπτώσεων ενώ με τη χρήση 3D-
υπερηχογραφίας ή 3D-ελικοειδούς υπολογι-
στικής τομογραφίας στο 100%. Οι επιμέρους
σκελετικές ανωμαλίες που διαγνώστηκαν
ήταν: βράχυνση μακριών οστών, αυξημένο
πάχος της μηριαίας μετάφυσης, κύρτωση μα-
κρών οστών, κατάγματα, μετωπιαία κύρτωση,
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απομετάλλωση, μακροκεφαλία, στενός θώρα-
κας, αυξημένο μεσοσπονδύλιο διάστημα στην
οσφυϊκή στήλη, παραμόρφωση λεκάνης, φα-
λαγγική υποπλασία, δυσμορφία προσώπου
και επασβεστώσεις στην επίφυση. Επιτυχής
ανίχνευση των ανωμαλιών αυτών έγινε σε πο-
σοστό 51, 77 και 94% για τις τρεις προανα-
φερθέντες μεθόδους αντίστοιχα. 
Σε μελέτη των Cassart και συν (2007)60 η δια-
γνωστική ευαισθησία της 3D-υπολογιστικής
τομογραφίας ήταν 73% έναντι 18% της 2D-
υπερηχογραφίας σε 11 περιπτώσεις εμβρύων
με σπάνιες παθολογικές οντότητες ΣΔ όπως
σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία, ασφυκτι-
κού τύπου θωρακική δυσπλασία, μεμονωμένη
ημισπονδυλία, οστεοπέτρωση, σύνδρομο
VACTER και σύνδρομο Pfeiffer. Οι συγγρα-
φείς τονίζουν ότι με τη χρήση της 3D-υπολο-
γιστικής τομογραφίας είναι περισσότερο
ακριβής η απεικόνιση της σπονδυλικής στή-
λης, των οστών της λεκάνης καθώς και η ανί-
χνευση συνοστώσεων - ευρήματα σημαντικά
για την τελική διάγνωση (Εικόνα 7), αλλά
δυσδιάκριτα με την δισδιάστατη υπερηχογρα-
φία  Σημειώνεται πάντως ότι παρά τη χρήση
της 3D-υπολογιστικής τομογραφίας ορθή
προγεννητική διάγνωση δεν κατέστη δυνατή.
σε 3 περιπτώσεις. Το αυξημένο κόστος κα-
θώς και η ακτινοβολία που λαμβάνει το έμ-
βρυο υποδεικνύουν τη χρήση της υπολογιστι-
κής τομογραφίας σε επιλεγμένες περιπτώσεις
όπου απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Η ποσό-
τητα της ακτινοβολίας είναι μικρή αλλά οι
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις είναι ένα ζήτη-
μα υπό διερεύνηση στη διεθνή
βιβλιογραφία.85-86

Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΔΥΣΠΛΑΣΙΩΝ

Παλαιότερα ως προϋπόθεση για την εκτέλε-
ση εμβρυικής μαγνητικής τομογραφίας
(MRI) ήταν η φαρμακευτική καταστολή της
μητέρας και του εμβρύου με σκοπό τον πε-
ριορισμό των εμβρυϊκών87. Με τη σύγχρονη
τεχνολογία αυτό έχει ξεπεραστεί και η MRI
έχει σημαντική θέση στον προγεννητικό έλεγ-
χο ανωμαλιών του ΚΝΣ, του ουροποιητικού

συστήματος, του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου,
των πνευμόνων καθώς  επίσης σε περιπτώ-
σεις διαφραγματοκήλης και δισχιδούς ρά-
χης88-91. Εντούτοις, η χρήση της MRI στην
προγεννητική ανίχνευση ΣΔ είναι περιορι-
σμένη καθόσον δεν επιτυγχάνεται ευκρινέ-
στερη απεικόνιση του εμβρυϊκού σκελετού
συγκριτικά με τις άλλες χρησιμοποιούμενες
μεθόδους87,89. Η εφαρμογή της αποκτά δια-
γνωστική αξία σε περιπτώσεις κρανιοσυνό-
στωσης92 καθώς και για την εκτίμηση της
πνευμονικής υποπλασίας93. Έχουν αναφερ-
θεί μεμονωμένα περιστατικά προγεννητικής
διάγνωσης ΣΔ με την χρήση MRI και συγκε-
κριμένα ατελοστεογένεσης, ατελούς οστεογέ-
νεσης τύπου ΙΙ και υποχονδρογένεσης94-96.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στόχος του προγεννητικού ελέγχου είναι κα-
ταρχήν η αναγνώριση των εμβρύων με ΣΔ και
στη συνέχεια ο προσδιορισμός ορθής και
ακριβούς διάγνωσης που θα επιτρέψει τον
σχεδιασμό της αντιμετώπισης, την πρόγνωση
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Εικόνα 7. 3-D υπολογιστική τομογραφική απεικό-
νιση ολόκληρου του σκελετού σε έμβρυο 26 εβδο-
μάδων με κερκιδο-ωλένια συνόστωση, παθογνω-
μονική του συνδρόμου Pfeiffer. Αρχικά είχε τεθεί η
διάγνωση συνδρόμου Crouzon ή Apert  λόγω της
απεικόνισης της κεφαλής σε σχήμα «τριφυλλιού»
με 2D-υπερηχογραφία (Cassart και συν 200760, με
άδεια των συγγραφέων). 
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και κυρίως την παροχή επαρκούς γενετικής
συμβουλευτικής στο ζευγάρι. Ο μεγάλος
αριθμός των παθολογικών καταστάσεων που
σχετίζονται με παρουσία ΣΔ, η φαινοτυπική
τους ποικιλομορφία και η κλινική τους ετερο-
γένεια καθιστούν συχνά την υλοποίηση αυτού
του διττού στόχου δυσχερή. Η δισδιάστατη
υπερηχογραφία είναι το εργαλείο πρώτης
γραμμής και με την αξιοποίηση του μπορούν
να απεικονισθεί μεγάλος αριθμός ΣΔ και
ακόμη να αναγνωριστεί η υποκείμενη παθο-
λογική οντότητα. Σε πολλές όμως περιπτώ-
σεις καθίσταται αναγκαίος ο περαιτέρω
έλεγχος είτε με τη μορφή επεμβατικού ελέγ-
χου και χρωμοσωματικής ή μοριακής ανάλυ-
σης είτε με την αξιοποίηση συμπληρωματι-
κών απεικονιστικών τεχνικών, όπως η τρισ-
διάστατη υπερηχογραφία, η υπολογιστική το-
μογραφία και σε ορισμένες περιπτώσεις η
μαγνητική τομογραφία. Με τη συνδυασμένη
αυτή προσέγγιση μπορεί να περιορίζεται
διαρκώς το διαφοροδιαγνωστικό πεδίο με
απώτερο στόχο την ορθή προγεννητική διά-
γνωση. Καθοριστικής σημασίας είναι η ανα-
γνώριση και διάκριση των θανατηφόρων
μορφών και μάλιστα όσο το δυνατόν ενωρίτε-
ρα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης – γεγονός
που λύνει πολλά ζητήματα νομικής και βιοη-
θικής φύσεως, διευκολύνει τη γενετική συμ-
βουλευτική και περιορίζει σε ένα βαθμό την
οδύνη του ζευγαριού. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Οι συγγραφείς της ανασκόπησης αυτής εκ-
φράζουν τις ευχαριστίες τους στους συγγρα-
φείς των δημοσιευμένων εργασιών (βιβλιο-
γραφικές αναφορές 10, 60, 72) για την ευγε-
νική έγγραφη παραχώρηση του δικαιώματος
της αναδημοσίευσης των Εικόνων 1, 2, 4-7,
και ειδικότερα στους Chih-Ping Chen, Marie
Cassart και Yves Ville. 

Imaging modalities in the prenatal diag-
nosis of skeletal dysplasias. 
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Summary
Skeletal dysplasias comprise a heterogenous
group of abnormalities of the bones related to
their shape, growth and integrity. Skeletal dys-
plasias are characterized by clinical hetero-
geneity and variability and may be present as
isolated findings or phenotypic manifestations
of a chromosomal aberration or a genetic dis-
order. Prenatal diagnosis is mainly based on
the sonographic detection, most commonly
during the second gestational trimester. Two-
dimensional ultrasonography may detect the
majority of skeletal dysplasias, however diffi-
culties in the diagnosis as well as in the differ-
ential diagnosis are frequently arising. In such
cases further evaluation is needed by the use
of imaging modalities or by invasive proce-
dures to detect or to exclude an underlying
chromosomal or singe gene disorder. An ac-
curate diagnosis is essential to be established
that will allow adequate genetic counseling as
well as further management of the case. In
such an approach the three-dimension ultra-
sonography and three-dimension computed
tomography may be useful; whereas the role
of fetal MRI is of less importance. Despite the
indisputable progress that has been achieved
during last years, in some cases the antenatal
detection delays and is feasible only at late
second or even at third gestational trimester.
This may generate serious bioethical concern
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as well difficulties in the management and the
genetic counseling, particularly in cases of
lethal skeletal dysplasias 

Key words: skeletal dysplasias, prenatal diagnosis, ultrasonog-

raphy, 3D-ultrasonography, 3-dimensional computed tomog-

raphy, fetal MRI
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