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«Αλεξάνδρα»

Μήκος τραχήλου 
μήτρας και πρόωρος 

τοκετός: ανασκόπηση 
βιβλιογραφίας

Περίληψη
Σκοπός Μελέτης: Εκτενής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχε-
τικά με τη μέτρηση του τραχήλου της μήτρας για την πρόγνωση
του πρόωρου τοκετού 
Ευρήματα: Πραγματοποιήσαμε εκτεταμένη ανασκόπηση βι-
βλιογραφίας για την αξία της μέτρησης του μήκους του τραχή-
λου της μήτρας ως προγνωστικού δείκτη για την πρόγνωση του
πρόωρου τοκετού σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες χαμη-
λού και υψηλού κινδύνου. Ανατρέξαμε σε μηχανές αναζήτησης
όπως Pubmed, Embase καθώς και στην ελληνική βιβλιογραφία.
Το μήκος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί τον καλύτερο προ-
γνωστικό δείκτη για τον πρόωρο τοκετό, ενώ η παρουσία δια-
στολής έσω τραχηλικού στομίου (Funneling) φαίνεται να αυξά-
νει την πιθανότητα πρόωρου τοκετού. Η πιθανότητα ΠΤ αυξά-
νει όσο μικραίνει το μήκος του τραχήλου της μήτρας τόσο σε
μονήρεις, όσο και σε πολύδυμες κυήσεις. Η μέτρηση του τραχή-
λου της μήτρας συμβάλλει στο να εντοπιστούν οι γυναίκες υψη-
λού κινδύνου για ΠΤ, ώστε να τους προσφέρουμε εντατική πα-
ρακολούθηση, ενημέρωση για συμπτώματα ΠΤ και κατάλληλη
χορήγηση στεροειδών. Σχετικά με τα μέσα που είναι διαθέσιμα
σήμερα για την πρόληψη του ΠΤ, ευρήματα από μία πρόσφατη
μελέτη δείχνουν ότι η περίδεση του τραχήλου σε γυναίκες με
βραχύ τράχηλο (<25 mm) και ιστορικό ΠΤ μειώνει την πιθανό-
τητα ΠΤ. Στον παρόν άρθρο εξετάζεται επίσης και η χρήση
προγεστερόνης και ινδομεθακίνης όπως περιγράφονται στην βι-
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βλιογραφία, οι οποίες φαίνεται να έχουν εφαρμο-
γές στην πρόληψη του ΠΤ όμως χρειάζονται πε-
ραιτέρω μελέτες, πριν βγουν ασφαλή συμπερά-
σματα. 
Συμπέρασμα: Το διακολπικό υπερηχογράφημα
για την μέτρηση του τραχήλου της μήτρας απο-
τελεί ίσως την καλύτερη μέθοδο για τον εντοπι-
σμό γυναικών υψηλού κινδύνου για ΠΤ. Η εντα-
τική παρακολούθηση αυτών των γυναικών σε
συνδυασμό με τις θεραπευτικές παρεμβάσεις
που είναι σήμερα διαθέσιμες, μπορούν να βελ-
τιώσουν το αποτέλεσμα της κύησής τους και το
φυσικά προσδόκιμο επιβίωσης των παιδιών τους.

Λέξεις - κλειδιά: μήκος τραχήλου, πρόωρος τοκετός

Εισαγωγή
Η επίπτωση του πρόωρου τοκετού (ΠΤ) δεν
έχει μειωθεί τα τελευταία 40 έτη1-3. Στη Μ.
Βρετανία το ποσοστό του ΠΤ ανέρχεται σε
7%4 και παραμένει σταθερό από το 1953,
από όταν δηλαδή ξεκίνησαν οι ακριβείς κα-
ταγραφές των τοκετών5. Στις Η.Π.Α. κατά
την περίοδο 1987-98 το ποσοστό αυξήθηκε
από 10,2% σε 11,6%6, και συνολικά από το
1981 έως το 2004 αυξήθηκε από 9,5% σε
12,7%7, ενώ σε πολλές αναπτυσσόμενες χώ-
ρες η αύξηση αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη2.
Ο ΠΤ αποτελεί την κυριότερη αιτία περιγεν-
νητικής θνητότητας και θνησιμότητας και ευ-
θύνεται για το 50% των νευρολογικών προ-
βλημάτων της παιδικής ηλικίας8-10. Ο  κίνδυ-
νος σοβαρής αναπηρίας του πρόωρου νεο-
γνού εξαρτάται από την εβδομάδα κύησης
και μειώνεται από περίπου 54%-65% στις 23
εβδομάδες σε 52% στις 24 εβδομάδες, 45%
στις 25 εβδομάδες και σε λιγότερο από 5%
μετά τις 30 εβδομάδες2-3,10.

Μήκος τραχήλου μήτρας και πρόωρος τοκετός
Το διακολπικό υπερηχογράφημα άρχισε να
χρησιμοποιείται και να μελετάται ευρέως, σε
σχέση με τον πρόωρο τοκετό, από τα μέσα
της δεκαετίας του '80. Πολλές μελέτες συμ-
φωνούν ότι το μήκος τραχήλου που έχει την

καλύτερη προγνωστική αξία και θα πρέπει
να χρησιμοποιείται ως το διαγνωστικό όριο
(cut off point) είναι τα 25 mm. Η μέτρηση του
μήκος του τραχήλου της μήτρας και η σχέση
του με τον ΠΤ έχει μελετηθεί πολλές φορές
και σε διαφορετικούς πληθυσμούς: εγκύους
χαμηλού κινδύνου, ασυμπτωματικές για ΠΤ,
σε μονήρεις κυήσεις, σε πολύδυμες κυήσεις,
σε συμπτωματικές γυναίκες για ΠΤ, καθώς
και σε γυναίκες με πρόωρη ρήξη υμένων.
Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι μία
εκτενής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και
των άρθρων (PubMed και Embase) που αφο-
ρούν στη μέτρηση του τραχήλου της μήτρας
και την προγνωστική του αξία σε σχέση με
τον ΠΤ.

Η μέτρηση του τραχήλου της μήτρας ως μέ-
θοδος πληθυσμιακού ελέγχου (screening test)
Η μέτρηση του τραχήλου της μήτρας με τη
χρήση διακολπικού υπερηχογραφήματος θε-
ωρείται πλέον από πολλούς, ως μέθοδος πλη-
θυσμιακού ελέγχου (screening test) για την
πρόγνωση του ΠΤ 11. Πολλοί ωστόσο αμφι-
σβητούν κάτι τέτοιο, εφόσον μία μέθοδος μα-
ζικού πληθυσμιακού ελέγχου πρέπει να τηρεί
ορισμένα κριτήρια, ώστε να έχει το επιθυμη-
τό αποτέλεσμα 12-13.
Καταρχήν, η μέθοδος θα πρέπει να ελέγχει
μία νόσο με σημαντική νοσηρότητα και επί-
πτωση στον γενικό πληθυσμό. Ο ΠΤ αποτελεί
την κύρια αιτία περιγεννητικής θνητότητας και
θνησιμότητας. Συνεπώς, είναι το σημαντικότε-
ρο ίσως πρόβλημα της σύγχρονης μαιευτικής.
Δεύτερον, το screening test θα πρέπει να είναι
ασφαλές και αποδεκτό τόσο από τον προς
έλεγχο πληθυσμό, όσο και από το ιατρικό προ-
σωπικό. Η μέτρηση του τραχήλου της μήτρας
είναι μία πολύ ασφαλής μέθοδος και δεν έχει
ενοχοποιηθεί για λοιμώξεις σε ασθενείς με ή
χωρίς ρήξη των εμβρυϊκών υμένων 14-15. Επί-
σης, ως εξέταση είναι καλά αποδεκτή από τις
ασθενείς-εγκύους και μόνο ένα ποσοστό περί-
που 2% διαμαρτυρήθηκε για πόνο κατά την
διακολπική υπερηχογραφική εξέταση ή δεν
μπορούσε να ανεχθεί την εξέταση καθόλου16. 
Τρίτον, η μέθοδος πληθυσμιακού ελέγχου θα
πρέπει να μπορεί να εντοπίζει τη νόσο πριν
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από την εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων.
Μελέτες γύρω από την λειτουργία του τραχή-
λου της μήτρας και την υπερηχογραφική του
εκτίμηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης,
έχουν δείξει ότι ο τράχηλος διέρχεται κάποια
στάδια κατά τη διάρκεια είτε του φυσιολογι-
κού, είτε του πρόωρου τοκετού. Αρχικά, το
έσω στόμιο μικραίνει σε μέγεθος, ενώ το τρα-
χηλικό κανάλι διευρύνεται, με κατεύθυνση
από το έσω προς το έξω στόμιο. Τελικά και
το έξω στόμιο διατείνεται και ανοίγει. Η σει-
ρά αυτή των γεγονότων είναι σταθερή αν και
ποικίλουν τα χρονικά μεσοδιαστήματα. Οι
πρώιμες αλλαγές στο έσω στόμιο του τραχή-
λου είναι σχεδόν πάντα ασυμπτωματικές και
μπορούν να εντοπιστούν με την υπερηχογρα-
φική εξέταση του τραχήλου17-19.
Τέταρτον, μία μέθοδος πληθυσμιακού ελέγ-
χου θα πρέπει να είναι αξιόπιστη, εύκολη στη
χρήση της και τα αποτελέσματά της να μπο-
ρούν να αναπαραχθούν με σχετική ακρίβεια.
Η ακρίβεια της μέτρησης του τραχήλου της
μήτρας έχει αποδειχθεί από πολλές μελέτες
και η διαφορά μεταξύ πολλαπλών μετρήσεων
είτε από τον ίδιο είτε από διαφορετικούς εξε-
ταστές κυμαίνεται σε τιμές < 10%, όταν φυσι-
κά τηρούνται τα κριτήρια για τη σωστή μέθο-
δο μέτρησης του μήκους του τραχήλου της μή-
τρας με διακολπικό υπερηχογράφημα 11, 20-22.
Ελάχιστες μελέτες έχουν εντοπίσει σημαντι-
κότερες διαφορές στις μετρήσεις αυτές 23.
Πέμπτον, η αξία μίας μεθόδου πληθυσμιακού
ελέγχου εξαρτάται από την εγκυρότητά της. Η
δαχτυλική εξέταση του τραχήλου της μήτρας
αποτελούσε, κατά το παρελθόν, την μέθοδο
εκλογής για την πρόγνωση του ΠΤ. Τόσο η
δαχτυλική, όσο και η διακολπική υπερηχο-
γραφική εκτίμηση του τραχήλου της μήτρας
κάθε δύο εβδομάδες, από την 14η έως την 30η
εβδομάδα της κύησης, αποτελούν μεθόδους
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτη-
τα η μία από την άλλη, για την πρόγνωση του
ΠΤ. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι η εγκυρότη-
τα του διακολπικού υπερηχογραφήματος εί-
ναι μεγαλύτερη 11, 24-27, με ελάχιστες μελέτες
να αμφισβητούν αυτήν την υπεροχή του 30. Η
χαμηλότερη ευαισθησία της δαχτυλικής εξέ-
τασης φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι:

(α) είναι πιο υποκειμενική μέθοδος, με απο-
τέλεσμα να παρατηρείται σημαντική διαφορά
στα αποτελέσματα μεταξύ διαφορετικών εξε-
ταστών (interobserver variability 52%) 31, (β)
δεν είναι καλή μέθοδος για την εξέταση του
έσω τραχηλικού στομίου 32 και (γ) είναι μη-ει-
δική μέθοδος, αφού 15-16% των πρωτοτόκων
και 17-35% των πολυτόκων, θα έχουν διαστο-
λή 1-2 cm στα τέλη του 2ου τριμήνου 33. Με
την υπερηχογραφική εξέταση ο τράχηλος της
μήτρας είναι κατά μέσο όρο 11 mm μεγαλύτε-
ρος σε μήκος, από ότι με τη δαχτυλική εξέτα-
ση και ως μέθοδος είναι πιο ακριβής για την
πρόγνωση του ΠΤ 17.
Τέλος, για μία μέθοδο πληθυσμιακού ελέγ-
χου θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχα και μία
θεραπεία της νόσου που ανιχνεύει σε ασυ-
μπτωματικό στάδιο. Η θεραπεία αυτή μάλι-
στα θα πρέπει να υπερτερεί έναντι της θερα-
πείας σε συμπτωματική κατάσταση. Σε αυτόν
ακριβώς τον τομέα θέτονται οι αντιρρήσεις
σχετικά με το κατά πόσο αποτελεί μέθοδο
πληθυσμιακού ελέγχου, εφόσον μέχρι σήμε-
ρα δεν υπάρχει αποδεκτή παρέμβαση για το
μειωμένο μήκος τραχήλου. Με τη χρήση του
διακολπικού υπερηχογραφήματος δίνεται η
δυνατότητα να εντοπίσουμε έναν «βραχύ»
για την ηλικία κύησης τράχηλο. Για την αντι-
μετώπιση του «βραχέως» τραχήλου έχει μελε-
τηθεί η χρησιμότητα της περίδεσης του τρα-
χήλου της μήτρας 34-37. Άλλες μέθοδοι που
προτείνονται για την αντιμετώπιση του ΠΤ εί-
ναι η χρήση ινδομεθακίνης, προγεστερόνης
και αντιβιοτικών για ασυμπτωματικές γυναί-
κες, ενώ υπάρχουν και πρωτόκολλα εντατι-
κής παρακολούθησης για γυναίκες με συ-
μπτώματα για ΠΤ 38-43.

Η προγνωστική αξία της μέτρησης του τρα-
χήλου της μήτρας για τον πρόωρο τοκετό
και μέτρα αντιμετώπισης
Η εγκυρότητα των διαφόρων δοκιμασιών, για
την διάγνωση και πρόληψη του ΠΤ εξαρτώ-
νται κατά πολύ από τον πληθυσμό που μελε-
τάται, όπως έχει αποδειχθεί από διάφορες
μελέτες. Θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε
την διαγνωστική αξία της υπερηχογραφικής
εκτίμησης του τραχήλου της μήτρας για την
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πρόγνωση του ΠΤ, σε διαφορετικές πληθυ-
σμιακές ομάδες εγκύων, όπως περιγράφονται
στην βιβλιογραφία.

Ι. Μονήρεις κυήσεις
Για τις μονήρεις κυήσεις, υπάρχουν πλέον
πολλές μελέτες, που παρέχουν ένα μεγάλο
αριθμό δεδομένων, ώστε να μπορέσουμε να
ελέγξουμε την αξία της διακολπικής υπερη-
χογράφικής εξέτασης του τραχήλου της μή-
τρας, για την πρόγνωση και πρόληψη του ΠΤ,
σε πληθυσμούς γυναικών με διαφορετικούς
βαθμούς επικινδυνότητας. 

• Ομάδα χαμηλού κινδύνου
Στις γυναίκες χαμηλού κινδύνου το μήκος του
τραχήλου της μήτρας αποτελεί μία δυναμική
μεταβλητή, με μέση τιμή που κυμαίνεται από
35-40 mm, από την 14η έως την 30η εβδομάδα
της κύησης. Η 10η εκατοστιαία θέση είναι τα
25 mm. Μία σταδιακή βράχυνση του τραχή-
λου της μήτρας παρατηρείται μετά την 30η
εβδομάδα 44. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η
πιθανότητα μίας γυναίκας, που είναι ασυ-
μπτωματική και έχει μονήρη κύηση, να εκδη-
λώσει ΠΤ αυξάνεται όσο μικρότερο είναι το
μήκος του τραχήλου 44-45. Η θετική προγνω-
στική αξία για μήκη τραχήλου της μήτρας από
15-34 mm, έχει υπολογιστεί στο 6-44% 11. Στις
γυναίκες χαμηλού κινδύνου, ίσως λόγω της
χαμηλής επίπτωσης του ΠΤ σε αυτόν τον πλη-
θυσμό, η ευαισθησία του μήκους του τραχή-
λου της μήτρας είναι χαμηλή και 82% των γυ-
ναικών με βραχύ μήκος τραχήλου στην 24η
εβδομάδα, γέννησαν τελικά μετά την 35η
εβδομάδα της κύησης (Πίνακας-1) 44. Η περί-
δεση του τραχήλου της μήτρας σε αυτές τις
ασθενείς δεν φαίνεται να προλαμβάνει τον
ΠΤ 46-51, ενώ από την βιβλιογραφία δεν φαί-
νεται να έχουν μελετηθεί άλλα θεραπευτικά
μέτρα, για τον συγκεκριμένο πληθυσμό. Συ-
νεπώς, η μέτρηση του τραχήλου της μήτρας
δεν συνιστάται, ως μέθοδος πληθυσμιακού
ελέγχου (screening test) για την πρόγνωση
του ΠΤ, σε γυναίκες χαμηλού κινδύνου με
μονήρη κύηση.

• Ιστορικό ΠΤ
Σε γυναίκες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές
που έχουν ιστορικό προηγούμενου ΠΤ, η μέ-
τρηση του μήκους του τραχήλου της μήτρας
φαίνεται να αποτελεί καλό προγνωστικό δεί-
κτη (Πίνακας-1)52-53. Η ευαισθησία της εξέτα-
σης είναι μεγαλύτερη του 50% και κυμαίνε-
ται μεταξύ 60-80% και η θετική προγνωστική
αξία αγγίζει το 70%, όταν το μήκος του τρα-
χήλου είναι μικρότερο από 25 mm, σε ηλικία
κύησης μεταξύ 14-18 εβδομάδων 20. Η πιθα-
νότητα των γυναικών αυτής της ομάδας να
γεννήσουν πρόωρα, όταν έχουν φυσιολογικό
μήκος τραχήλου στις 14-18 εβδομάδες κύη-
σης, ανέρχεται στο 4%. Ένας αλγόριθμος για
την αντιμετώπιση και το χρόνο πραγματοποί-
ησης διακολπικού υπερηχόγραφήματος σε
αυτές τις γυναίκες υψηλού κινδύνου προτεί-
νεται στο Σχήμα-1 17. Μετά την 28η εβδομάδα
συνήθως δεν απαιτείται περαιτέρω υπερηχο-
γραφικός έλεγχος του τραχήλου. Οι γυναίκες
που έχουν υπερηχογραφικά μικρό τράχηλο
και μπαίνουν σε αληθή ΠΤ, συνήθως προσέρ-
χονται με παρατεταμένη πρόωρη ρήξη των
υμένων20. Η περίδεση του τραχήλου της μή-
τρας, σε γυναίκες με βραχύ μήκος, σε αυτόν
τον πληθυσμό υψηλού κινδύνου, μειώνει την
πιθανότητα ΠΤ πριν από τις 35 εβδομάδες
κατά 39% 47.

• Άλλες ομάδες υψηλού κινδύνου
Το μήκος του τραχήλου της μήτρας και η σχέ-
ση του με την πιθανότητα ΠΤ, έχει μελετηθεί
τα τελευταία χρόνια και έχει βρεθεί να έχει
θετική προγνωστική αξία, σε γυναίκες με
προηγηθείσα κωνοειδή εκτομή ή επέμβαση
στον τράχηλο 54-59, πολλαπλές αποξέσεις 60
και με ανωμαλίες του παραμεσονεφρικού πό-
ρου (πόρος του Muller) 61-62 (βλ. Πίνακας 1).
Η πιθανότητα ΠΤ σε γυναίκες με ανωμαλίες
της μήτρας και κοντό τράχηλο στο διακολπι-
κό υπερηχογράφημα, αυξάνεται κατά 13 φο-
ρές, με τον μεγαλύτερο κίνδυνο να παρατη-
ρείται σε γυναίκες που έχουν μονόκερο μή-
τρα. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα στη βι-
βλιογραφία για τη χρήση περίδεσης τραχή-
λου μήτρας, σε αυτήν την κατηγορία γυναι-
κών 47. 

Αντσακλής και συν.Μήκος τραχήλου μήτρας και πρόωρος τοκετός
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Πίνακας-1: Μήκος Τραχήλου Μήτρας και Πρόωρος Τοκετός

Κυήσεις Αριθμός ΠΤ Αποτέλεσμα Ηλικία Μήκος Ευαισθησία Ειδικότητα PPV NPV RR
(n) (%) (wks) Κύησης Τραχήλου

(GA)
•Χαμηλού Κινδύνου
1. Iams 44 2915 4.3 < 35 22-25 25 47 84 35 90 3.4
2. Hibbard 141 760 6.7 < 35 16-22 30 41 91 27 95 7.8

27 29 96 44 94 7.5
22 22 98 47 94 4.5

3. Màra 144 247 3.6 < 34 18-20 30 89 81 N/A N/A 29.2
4. Naim 145 154 13 < 37 16 30 N/A N/A N/A N/A N/A
•Ιστορικό ΠΤ
1. Owen 52 183 26 < 35 16-24 25 69 80 55 88 4.5
2. Crane 136 90 12 < 35 24-30 30 64 77 28 94 5.0
3. Andrews 146 69 < 35 20-24 25 38 89 50 83 N/A
4. Cook 147 120 35 < 34 14-30 30 67 66 39 89 2.9
5. Watson 149 401 9.6 < 35 24-28 30 N/A N/A N/A N/A N/A
•Ιστορικό LLETZ
1. Berghella 54 55 6 < 35 16-24 25 67 87 22 98 10.2
2. Crane 142 75 13.3 < 37 24-30 30 70 91 54 95 7.6
•Ιστορικό κονοειδούς εκτομής
1. Berghella 54 45 22 < 35 16-24 25 60 69 35 86 2.5
•Ιστορικό πολλαπλών αποξέσεων
1. Visintine 60 131 30 < 35 14-24 25 53 75 48 78 2.2
•Ανωμαλίες Μητρας
1. Airoldi 61 64 11 < 35 14-23 25 71 91 50 95 13.5 
•Δίδυμη Κύηση
1. Goldenberg 63 147 32 < 35 22-24 25 30 88 54 74 3.2
2. Guzman 68 131 19.1 < 24 15-20 20 29 100 100 89 N/A

21-24 36 86 35 87 N/A
25-28 67 81 39 93 N/A

3. Skentou 71 434 7.8 < 33 22-24 25 35 92 27 94 N/A
20 27 97 41 94 N/A
15 18 99 55 93 N/A

4. Sperling 137 383 13 (18.5) < 34 22-24 20 18 97 N/A 89 N/A
< 28 22-24 25 44 93 N/A 98 N/A

5. Imseis 148 85 20 < 33 24-26 35 49 94 97 31 N/A
6. Shapiro 150 66 3 < 28 20-30 20 N/A N/A 13 N/A 4.4

< 28 30 N/A N/A 3 N/A 0.97
13.6 < 35 20 N/A N/A 25 N/A 2.58

< 35 30 N/A N/A 15 N/A 1.38
7. Yang 151 65 23 < 35 18-26 25 27 96 67 81 4.6

30 53 90 62 87 3.6
8. Souka 152 212 27.9 < 34 22-24 25 35 N/A N/A N/A N/A
9. Vayssière 154 251 8.0 < 32 21-23 30 46 89 19 97 7.0

22.8 < 35 21-23 30 27 90 31 88 3.2
215 4.2 < 32 26-28 25 100 84 18 100 N/A

18.6 < 35 26-28 25 54 87 39 92 7.8
•Τρίδυμη Κύηση
1. Guzman 72 47 34 < 32 15-20 25 25 100 100 72 N/A

21-24 60 84 64 82 N/A
25-28 83 66 48 91 N/A

++
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ΙΙ. Πολύδυμες κύησεις
Ο ΠΤ ευθύνεται σε ένα μεγάλο βαθμό για
την νεογνική θνητότα και θνησιμότα και το
πρόβλημα αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο στις
πολύδυμες  κυήσεις. Υπάρχουν πολλές μελέ-
τες που ασχολούνται με την αξία της μέτρη-
σης του μήκους του τραχήλου της μήτρας στις
δίδυμες κυήσεις, για την πρόγνωση του ΠΤ.
Αν και η προγνωστική αξία διαφέρει από με-
λέτη σε μελέτη, η ευαισθησία είναι χαμηλή,
αλλά η θετική προγνωστική αξία είναι αρκε-
τά υψηλή (Πίνακας-1). Μήκος τραχήλου της
μήτρας μικρότερο από 20 mm, στο διακολπι-
κό υπερηχογράφημα, έχει σύμφωνα με πολ-
λές μελέτες 100% προγνωστική αξία για ΠΤ
πριν από τις 28 εβδομάδες 63-71. Αντίστοιχα,
σύμφωνα με τους Goldenberg και συν. 63 μή-
κος τραχήλου μικρότερο από 25 mm στις 24
εβδομάδες κύησης, αποτελεί ισχυρό προγνω-
στικό δείχτη για ΠΤ. Ένα από τα σημαντικά

ευρήματα της μελέτης ήταν ότι από τις γυναί-
κες των οποίων το μήκος του τραχήλου της
μήτρας στις 18-26 εβδομάδες ήταν ίσο ή με-
γαλύτερο από 35 mm, μόνο 4% είχαν ΠΤ
πριν από τις 35 εβδομάδες. Τα ευρήματα αυ-
τά έχουν επιβεβαιωθεί και από άλλες μελέτες
65,67. Η μέτρηση  του τραχήλου της μήτρας
έχει καλή προγνωστική αξία για τον ΠΤ και
στις τρίδυμες κυήσεις72-74. Τα δεδομένα από
την βιβλιογραφία αναφορικά με το μήκος του
τραχήλου της μήτρας και την αξία του για την
πρόγνωση του ΠΤ στις πολύδυμες κυήσεις,
δεν είναι ξεκάθαρα, κι αυτό συμβαίνει κυ-
ρίως γιατί στις πολύδυμες κυήσεις η πιθανό-
τητα ο τράχηλος στις 24 εβδομάδες να είναι
βραχύς είναι μεγαλύτερη. Έτσι, είναι δύσκο-
λο να διακρίνει κανείς εάν το μήκος αυτό του
τραχήλου είναι απλά μία «φυσιολογική» με-
ταβολή του για τις πολύδυμες κυήσεις ή αν
όντως αποτελεί προγνωστικό δείκτη για ΠΤ.
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2. Maslovitz 138 36 44 < 32 14-20 25 75 90 83 81 N/A
3. To 139 38 16 < 33 22-24 30 67 N/A N/A N/A N/A

25 50 N/A N/A N/A N/A
15 33 N/A N/A N/A N/A

4. Poggi 161 58 29 < 32 16-20 26 41 92 70 77 7.7
•Συμπτωματολογία ΠΤ
1. Venditelli 129 200 41 < 37 19-36 30 83 88 54 80 2.8
2. Palacio 153 116 3.4 * 26-31 15 0 97 0 96 N/A

* 26-31 20 25 92 10 97 N/A
116 10.3 < 34 26-31 15 8 98 33 90 N/A

< 34 26-31 20 17 92 20 91 N/A
3. Gramellini 155 108 23.1 < 34 20-33 15 24 94 55 80 N/A

< 34 25 56 83 50 86 N/A
17.5 * 15 26 96 56 86 N/A

* 25 67 79 44 91 N/A
4. Fuchs 156 253 8.3 * 24-35 15 N/A N/A N/A N/A N/A
5. Schmitz 158 395 4.3 * 24-34 20 60 64 8 97 N/A

* 25 80 46 7 98 N/A
8.1 ** 20 55 65 14 93 N/A

** 25 85 48 14 97 N/A
6. Daskalakis 159 172 35.7 < 34 28-32 20 60 98 94 81 N/A

38.2 54 95 87 77 N/A
7. Botsis 160 104 10.6 < 36 24-36 15 91 90 53 N/A N/A
•Μείωση πολύδυμων κυήσεων
1. Fait 140 20 15 < 33 14-18 35 67 94 67 94 N/A

18 11 < 33 14-18 35 50 94 50 94 N/A
τα αποτελέσματα είναι σε συνδυασμό με funneling, * τοκετός εντός 7 ημερών, ** τοκετός εντός 48 ωρών

PPV = θετική προβλεπτική αξία, NPV = αρνητική προβλεπτική αξία, RR = σχετικός κίνδυνος, wks = εβδομάδες, GA = ηλικία κύησης, ΠΤ =

ποσοστό πρόωρου τοκετού 

++
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Επίσης, το βραχύ μήκος τραχήλου που εντο-
πίζεται αργότερα στο δεύτερο τρίμηνο της
κύησης, στις πολύδυμες κυήσεις, οφείλεται
πιθανότατα στην μεγαλύτερη διάταση της μή-
τρας και στην πίεση που ασκείται στο κάτω
μέρος της μήτρας, και όχι σε αδυναμία του
τραχήλου. Έχει αποδειχθεί ωστόσο, ότι μήκη
τραχήλου μικρότερα από 20 mm ή μεγαλύτε-
ρα από 35 mm έχουν σημαντική προγνωστική
αξία, για την πρόγνωση του ΠΤ στις δίδυμες
κυήσεις. Παρά όλα αυτά, δεν έχει αποδειχθεί
ότι κάποια παρεμβατική μέθοδος, όπως περί-
δεση, βελτιώνει την έκβαση αυτών των κυή-
σεων ή μειώνει την πιθανότητά τους για ΠΤ
75-77. Αντίθετα, μία σύγχρονη μελέτη έδειξε
ότι η περίδεση τραχήλου, υπό υπερηχογραφι-
κή καθοδήγηση, αυξάνει την πιθανότητα ΠΤ
σε ασυμπτωματικές γυναίκες με δίδυμη κύη-
ση και βραχύ τράχηλο, κατά 215% 47.      

Περίδεση τραχήλου
Το διακολπικό υπερηχογράφημα αποτελεί την
εξέταση εκλογής για γυναίκες στις οποίες,
από το ιστορικό τους, τη φυσική εξέταση ή το
υπερηχογράφημα ενδείκνυται έλεγχος για πι-

θανή περίδεση του τραχήλου. Έχει αποδει-
χθεί ότι το μήκος του τραχήλου της μήτρας αυ-
ξάνεται μετά από την περίδεση, και έχει επί-
σης αποδειχθεί ότι η αύξηση του μήκους του
τραχήλου σχετίζεται με αύξηση της πιθανότη-
τας για τελειόμηνη κύηση 78-83. Μήκος τραχή-
λου μικρότερο από 25 mm, ή μήκος του τμήμα-
τος του τραχήλου πάνω από το επίπεδο της πε-
ρίδεσης, μικρότερο από 10 mm, αποτελούν ση-
μαντικούς προγνωστικούς δείκτες για ΠΤ 78-82.
Εάν μετά την περίδεση παρατηρηθεί μείωση
του μήκους του τραχήλου της μήτρας, τότε αυ-
ξάνεται η πιθανότητα για ΠΤ και δεν έχει
αποδειχθεί μέχρι σήμερα, ότι κάποια επιπλέ-
ον επεμβατική ή φαρμακευτική μέθοδος μειώ-
νει αυτόν τον κίνδυνο. Μάλιστα, σε ορισμένες
ασθενείς με βραχύ μήκος τραχήλου μετά την
περίδεση, στις οποίες σε δεύτερο χρόνο τοπο-
θετήθηκε ενισχυτικό ράμμα, η πρόγνωση ήταν
χειρότερη 84. Δεν συνιστάται λοιπόν, ο συνεχής
έλεγχος του μήκους του τραχήλου, με διαδοχι-
κά υπερηχογραφήματα σε γυναίκες με περίδε-
ση, καθώς από την βιβλιογραφία κάτι τέτοιο
δεν φαίνεται να βελτιώνει το αποτέλεσμα της
εγκυμοσύνης ως προς τον ΠΤ. 
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Διαστολή έσω τραχηλικού στομίου
(Funneling)
Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η διαστολή
του έσω τραχηλικού στομίου με προβολή των
υμένων (funneling), έχει την ίδια προγνωστι-
κή αξία για τον ΠΤ όσο και το μήκος του τρα-
χήλου της μήτρας15-16,85-91. Άλλες μελέτες
έχουν δείξει ότι funneling μικρότερο από
25% δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για
ΠΤ, ενώ όταν είναι μεγαλύτερο από 25%, τό-
τε αυξάνεται ο κίνδυνος για ΠΤ 11,85-87,89-90. 
Η μέτρηση του μήκους του τραχήλου της μή-
τρας αποτελεί την εξέταση εκλογής για την
πρόγνωση του ΠΤ και το funneling δεν φαίνε-
ται να αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα για
την πρόγνωση του ΠΤ52,88. Ο συνδυασμός,
όμως ενός υπερηχογραφικά βραχύ τράχηλου
μαζί με funneling, αυξάνει την πιθανότητα για
ΠΤ 87,90. Η παρουσία funneling με φυσιολογι-
κό μήκος τραχήλου (> 25 mm), είναι αμφίβο-
λης κλινικής σημασίας και δεν είναι ξεκάθα-
ρο εάν αυξάνει την πιθανότητα για ΠΤ 85,88,90.

Άλλες μέθοδοι πρόληψης του ΠΤ
Πρόσφατα, έχουν μελετηθεί και άλλες μέθο-
δοι, εκτός από την περίδεση του τραχήλου της
μήτρας, για την πρόληψη του ΠΤ, σε γυναίκες
με υπερηχογραφικά βραχύ τράχηλο, αλλά
χωρίς συμπτωματολογία ΠΤ.

• Ινδομεθακίνη
Οι περισσότερες γυναίκες χωρίς συμπτωμα-
τολογία ΠΤ, αλλά με μειωμένο μήκος τραχή-
λου, έχουν ανώδυνες συσπάσεις της μήτρας92-

95. Η ινδομεθακίνη είναι ένας μη-ειδικός, μη-
στερινοειδής, αντιφλεγμονώδης παράγοντας
που εμποδίζει την μετατροπή του αραχιδονι-
κού οξέος σε προσταγλαδίνη. Οι προσταγλα-
δίνες είναι σημαντικές για τις συσπάσεις της
μήτρας, αλλά και για τη διαστολή του τραχή-
λου και χρησιμοποιούνται ευρέως για την
πρόκληση του τοκετού. Η χρήση της ινδομε-
θακίνης έχει μελετηθεί εκτενώς ως τοκολυτι-
κός παράγοντας σε γυναίκες με συμπτωματο-
λογία ΠΤ. Συγκριτικά με χορήγηση placebo,
η ινδομεθακίνη βρέθηκε να σχετίζεται με ση-
μαντική μείωση του ΠΤ πριν από τις 37 εβδο-
μάδες, καθώς και με μείωση της πιθανότητας

τοκετού για 48 ώρες από την έναρξη της θε-
ραπείας με ινδομεθακίνη96. Σύμφωνα με τους
Berghella και συν. η χρήση της ινδομεθακίνης
σε γυναίκες χωρίς συμπτωματολογία ΠΤ, αλ-
λά με μήκος τραχήλου < 25 mm στις 16-24
εβδομάδες της κύησης, σχετίζεται με μείωση
του ΠΤ πριν από τις 35 εβδομάδες κατά 31%,
ενώ για ΠΤ > 24 εβδομάδες η μείωση αυτή
αγγίζει το 86% 97. Δεν υπάρχουν σαφείς εν-
δείξεις από την βιβλιογραφία για το αν η χο-
ρήγηση ινδομεθακίνης σε γυναίκες που υπο-
βλήθηκαν σε περίδεση τραχήλου της μήτρας,
λόγω μικρού μήκους τραχήλου βελτιώνει την
πρόγνωση της εγκυμοσύνης τους και μειώνει
περαιτέρω την πιθανότητα ΠΤ 98. Σχεδόν όλες
οι γυναίκες, σε τέσσερις μεγάλες μελέτες με
ασθενείς για την περίδεση του τραχήλου, έλα-
βαν ινδομεθακίνη, με αποτέλεσμα στις μελέ-
τες αυτές να μην υπάρχει ομάδα ελέγχου
(δηλ. με περίδεση αλλά χωρίς ινδομεθακίνη),
ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους 37,46,99-100.

• Προγεστερόνη
Η χρήση της προγεστερόνης σε γυναίκες με
προηγούμενο ιστορικό ΠΤ, φαίνεται να μειώ-
νει την πιθανότητά τους για ΠΤ στις επόμενες
κυήσεις κατά το ένα τρίτο 101. Σύμφωνα με
το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτικής και
Γυναικολογίας (ACOG) η χορήγηση προγε-
στερόνης θα πρέπει να συστήνεται σε γυναί-
κες με μονήρη κύηση και ιστορικό ΠΤ, ενώ
δεν φαίνεται να ωφελεί γυναίκες με πολύδυ-
μες κυήσεις. Σε γυναίκες με πολύ μικρό μή-
κος τραχήλου (< 15 mm) το ACOG συστήνει
τη χορήγηση προγεστερόνης, χωρίς όμως να
υπάρχουν καλές ενδείξεις ότι βελτιώνει το
αποτέλεσμα της κύησης 102. Δύο πρόσφατες
τυχαιοποιημένες μελέτες έδειξαν ότι η χορή-
γηση προγεστερόνης σε γυναίκες με μικρό
μήκος τραχήλου, το οποίο είχε διαπιστωθεί
με διακολπικό υπερηχογράφημα, μειώνει την
πιθανότητα ΠΤ πριν από τις 34 εβδομάδες
103, και πριν από τις 32 εβδομάδες 104-105. Σε
εγκύους με δίδυμες κυήσεις, η χορήγηση προ-
γεστερόνης δεν φαίνεται να μειώνει την πι-
θανότητα του ΠΤ 106, αν και βρίσκεται σε εξέ-
λιξη μία τυχαιοποιημένη μελέτη στη Σκωτία
με 500 ασθενείς, από τους Norman και
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συν.107. Σε γυναίκες με συμπτωματολογία ΠΤ,
είναι δύσκολο να αποδειχθεί εάν η χρήση
προγεστερόνης έχει καλά αποτελέσματα,
τουλάχιστον από τα μέχρι σήμερα στοιχεία
στη βιβλιογραφίας, κι αυτό γιατί οι μελέτες
έχουν μικρό αριθμό ασθενών, ενώ είναι δύ-
σκολο να γίνουν τυχαιοποιημένες108-109. Σύμ-
φωνα με τους O'Brien και συν. η χορήγηση
προγεστερόνης με τη μορφή κολπικής γέλης,
σε γυναίκες με προηγούμενο ιστορικό ΠΤ,
δεν φαίνεται να μειώνει την πιθανότητα τους
για ΠΤ σε επόμενες κυήσεις110. Η χορήγηση
προγεστερόνης φαίνεται να έχει ευεργετικά
αποτελέσματα σε μερικές ομάδες ασθενών
«υψηλού» κινδύνου για ΠΤ, αν και χρειάζο-
νται περαιτέρω μελέτες για να εξακριβωθεί ο
ακριβής ρόλος της στην πρόληψη του ΠΤ, τη
δοσολογία και τον τρόπο χορήγησης της 105.

• Αντιβιοτικά και ΠΤ
Η χρήση αντιβιοτικών για την πρόληψη του
ΠΤ, έχει μελετηθεί εκτενώς, χωρίς όμως να
έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την πιθανότητα
ΠΤ. Η χρήση αντιβιοτικών έχει εφαρμογή
στην πρόωρη ρήξη υμένων (PPROM)17. Μία
πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η χρήση αντιβιο-
τικών σε γυναίκες με κοντό τράχηλο, αλλά
χωρίς συμπτωματολογία ΠΤ, δεν βελτιώνει
την πρόγνωση της κύησης 111. Το ίδιο φαίνε-
ται να ισχύει και για γυναίκες με προηγούμε-
νο ιστορικό ΠΤ, θετική δοκιμασία φιμπρονε-
κτίνης ή μη φυσιολογική χλωρίδα του
κόλπου112-114. Σύμφωνα με τον Lamont σε
ορισμένες γυναίκες, ανάλογα με τον βαθμό
μη φυσιολογικής χλωρίδας, η χρήση αντιβιο-
τικών μπορεί να μειώσει την πιθανότητα
ΠΤ115. Για τη χρήση από του στόματος κλιν-
δαμυκίνης, σε ασθενείς  με μη φυσιολογική
χλωρίδα ή μη ειδική βακτηριακή κολπίτιδα,
οι Ugwumadu και συν. έδειξαν ότι μειώνει
την πιθανότητα ΠΤ116. Για τη χρήση κολπικής
κλινδαμυκίνης τα αποτελέσματα από τη βι-
βλιογραφία είναι διφορούμενα, αλλά φαίνε-
ται να έχει θετικά αποτελέσματα117-119. Η χο-
ρήγηση αντιβιοτικών σε γυναίκες με προη-
γούμενο ΠΤ, πριν από την σύλληψη στην επό-
μενη κύηση δεν φαίνεται να μειώνει την πι-
θανότητα ΠΤ121-123. Η θεραπεία της μη ειδι-

κής βακτηριακής κολπίτιδας κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης δεν μειώνει την πιθα-
νότητα ΠΤ και για αυτόν τον λόγω δεν συστή-
νεται ο έλεγχος ρουτίνας όλων των εγκύων
για μη ειδική βακτηριακή κολπίτιδα (BV).
Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η θεραπεία
της BV πριν από τις 20 εβδομάδες βελτιώνει
το αποτέλεσμα του τοκετού124-125. Σύμφωνα
με τους Shennan και συν. η χορήγηση μετρο-
νιδαζόλης σε ασθενείς με θετική δοκιμασία
φιμπρονεκτίνης, δεν βελτιώνει το αποτέλε-
σμα της κύησης και αντίθετα μπορεί να αυξά-
νει την πιθανότητα ΠΤ126. Οι μακρολίδες και
η κλινδαμυκίνη στο δεύτερο τρίμηνο της κύη-
σης, σχετίζονται με χαμηλότερα ποσοστά ΠΤ,
αντίθετα με την μετρονιδαζόλη που μπορεί
και να αυξάνει την πιθανότητα ΠΤ127.

Πρόωρος Τοκετός
Γυναίκες με συμπτωματολογία ΠΤ έχουν αυ-
ξημένο κίνδυνο να γεννήσουν τελικά πρόω-
ρα. Στις περισσότερες από αυτές τις γυναίκες
τα συμπτώματα τελικά θα υποχωρήσουν και η
κύηση θα προοδεύσει και μετά τις 37 εβδομά-
δες, χωρίς να υποβληθούν σε καμία θερα-
πεία. Σύμφωνα με τους Guinn και συν. 90%
των γυναικών με συμπτωματολογία ΠΤ δεν
θα γεννήσουν εντός 7 ημερών και 75% αυτών
των γυναικών, θα έχουν τελειόμηνες κυήσεις
128. Η μέτρηση του τραχήλου της μήτρας σε
αυτές της γυναίκες, όπως έχει αναφερθεί σε
πολλές μελέτες, αποτελεί πολύ καλό προγνω-
στικό δείκτη για το ποιες από αυτές τις γυναί-
κες τελικά θα μπουν σε αληθή ΠΤ11,129-131.
Έτσι, οι Tsoi και συν. έδειξαν ότι σε 510 γυ-
ναίκες με μονήρεις κυήσεις και συμπτωματο-
λογία ΠΤ, 49% από αυτές τις γυναίκες που
είχαν μήκος τραχήλου < 15 mm γέννησαν
εντός των επόμενων 7 ημερών, ενώ για τις γυ-
ναίκες με μήκος τραχήλου > 15 mm το ποσο-
στό αυτό ήταν 1%132. Η δοκιμασία εμβρυϊκής
φιμπρονεκτίνης (FFN), δεν φαίνεται να βελ-
τιώνει την πρόγνωση γυναικών με συμπτωμα-
τολογία ΠΤ που έχουν υποβληθεί σε μέτρηση
του τραχήλου της μήτρας133-134.  Υπάρχει μία
πρόσφατη μελέτη με μικρό όμως αριθμό
ασθενών, σύμφωνα με την οποία ο συνδυα-
σμός FFN και μέτρησης του τραχήλου της μή-
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τρας σε γυναίκες με συμπτωματολογία ΠΤ
και μήκος τραχήλου > 30 mm, βελτιώνει την
πρόγνωση της κύησης 135.

Συμπέρασμα
Η μέτρηση του τραχήλου της μήτρας με δια-
κολπικό υπερηχογράφημα, αποτελεί μία από
τις καλύτερες, αν όχι την καλύτερη μέθοδο
για την πρόγνωση του ΠΤ. Η μέτρηση του
τραχήλου της μήτρας αποτελεί μία εξέταση
που είναι ασφαλής, ευρέως αποδεκτή από τις
ασθενείς, αξιόπιστη και με καλά αποτελέ-
σματα, που έχουν επιβεβαιωθεί από πολλές
μελέτες. Μήκος τραχήλου μικρότερο από 25
mm, μεταξύ 16 - 24 εβδομάδων, έχει αποδει-
χθεί πλέον ότι αποτελεί τον καλύτερο προ-
γνωστικό δείκτη για ΠΤ. Όσο πιο νωρίς στην
εγκυμοσύνη παρατηρείται μειωμένο μήκος
τραχήλου, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότη-
τα για ΠΤ. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος του
τραχήλου της μήτρας και η συχνότητα με την
οποία θα πρέπει να εκτελείται, εξαρτάται
από το μαιευτικό και ιατρικό ιστορικό της κά-
θε εγκύου καθώς και από τους παράγοντες
κινδύνου για την κάθε κύησης, και ανάλογα
με τα ευρήματα θα πρέπει να ακολουθούνται
πρωτόκολλα θεραπείας και παρακολούθη-
σης. Σε γυναίκες με προηγούμενο ιστορικό
ΠΤ ή ιστορικό αποβολής δευτέρου τριμήνου,
στις οποίες ο τράχηλος της μήτρας στις 16-24
εβδομάδες είναι < 25 mm, για μονήρεις κυή-
σεις, η περίδεση του τραχήλου της μήτρας
μπορεί να βελτιώσει την έκβαση της κύη-
σης16,20. Πολλές μελέτες επίσης εξετάζουν την
χρήση ινδομεθακίνης και προγεστερόνης για
τη μείωση της επίπτωσης του ΠΤ, σε ασθενείς
με βραχύ μήκος τραχήλου. Επίσης, η χρήση
της FFN, εξετάζεται από μελέτες σε συνδυα-
σμό με το μήκος του τραχήλου, για το κατά
πόσο αυξάνει την ευαισθησία για τον εντοπι-
σμό εγκύων με αυξημένη πιθανότητα για ΠΤ.
Η μέτρηση του τραχήλου της μήτρας αποτελεί
την εξέταση επιλογής για την πρόγνωση του
ΠΤ, και ως μέθοδος πληθυσμιακής διαλογής
μπορεί να βελτιώσει το αποτέλεσμα της κύη-
σης ασθενών υψηλού κινδύνου και το προσ-
δόκιμο επιβίωσης των εμβρύων αυτών των
γυναικών.   
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Summary
PURPOSE OF REVIEW: To present a sum-
mary of the literature and most recent ad-
vances in the clinical use of cervical length for
the prediction of preterm birth. 
FINDINGS: We performed an extensive liter-
ature review of the cervical length as a predic-
tive test of preterm birth in all populations, in-
cluding low risk asymptomatic women or
women high risk for preterm labour. We
searched Pubmed, Embase and Greek jour-
nals. While cervical length remains the most
predictive measurement, funneling may add
to its predictive value in certain populations.
The risk of early birth increases exponentially
with decreasing cervical length in both single-
ton and multiple pregnancies. In such women,
individualization of risk would lead to ratio-
nalisation of antenatal care, including fre-
quency of visits, patient education in recognis-
ing and reporting symptoms of spontaneous
preterm labour and timely administration of
steroids. Regarding the interventions that are
available once a short cervical length has been
identified in asymptomatic women, recent da-
ta from a meta-analysis showed benefit of ul-
trasound-indicated cerclage in women with
both a prior preterm birth and a cervical
length less than 25 mm. Other interventions
for a short cervical length such as proges-
terone and indomethacin appear to be
promising, but deserve further study before
clinical recommendations can be made. 
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CONCLUSION: Transvaginal ultrasound cer-
vical length used as a screening tool for pre-
diction and prevention of preterm birth can
significantly improve the health outcomes of
pregnant patients and their babies.

Key words: preterm labour, cervical length
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Εμβρυϊκά κύτταρα 
κι ελεύθερο εμβρυϊκό
DNA. Τι γνωρίζουμε 

σήμερα και πώς 
εφαρμόζονται στο 

μη - επεμβατικό 
προγεννητικό έλεγχο; 

Περίληψη
Η ανακάλυψη των εμβρυϊκών κυττάρων και του ελεύθερου εμ-
βρυϊκού DNA στη μητρική κυκλοφορία αποτέλεσε το έναυσμα
για γυναικολόγους και γενετιστές για την ανάπτυξη ενός μη -
επεμβατικού, ακριβούς και ασφαλούς προγεννητικού ελέγχου.
Μέχρι στιγμής έχουν απομονωθεί πέντε τύποι εμβρυϊκών κυτ-
τάρων : τα κοκκιοκύτταρα, τα προγεννητικά κύτταρα, τα λεμφο-
κύτταρα, τα τροφοβλαστικά κύτταρα και τα εμπύρηνα ερυθρο-
κύτταρα. Τα εμβρυϊκά κύτταρα και το ελεύθερο εμβρυϊκό DNA
θα μπορούσαν να καταστήσουν εφικτή την ιδέα του μη-επεμβα-
τικού προγεννητικού ελέγχου. Οι προσπάθειες έχουν ενταθεί,
την τελευταία δεκαετία για την ανάπτυξη νέων τεχνικών της
μοριακής βιοτεχνολογίας (PCR, ανιχνευτικές αλληλουχίες
DNA) και τεχνικών εμπλουτισμού (π.χ. κυτταρομετρία ροής
/FACS, μαγνητικός διαχωρισμός/MACS), που επέτρεψαν τη
διάγνωση πολλών χρωμοσωμικών ανωμαλιών, κληρονομικών
μονογονιδιακών νοσημάτων ή υψηλού κινδύνου καταστάσεων
του εμβρύου.
Εάν η προγεννητική διάγνωση γίνει εφικτή χωρίς χρήση επεμ-
βατικής μεθόδου, τότε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για όλες
τις εγκύους χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για το έμβρυο. Αξίζει να
σημειωθεί πως πάνω από το 70% των νεογνών με σύνδρομο
Down προέρχεται από γυναίκες ηλικίας μικρότερης των 35
ετών. Είναι αυτό που καθιστά ακόμη πιο αναγκαίο έναν αποτε-
λεσματικό προγεννητικό έλεγχο που να εφαρμόζεται σε γυναί-
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κες οποιασδήποτε ηλικίας και ανεξάρτητα από
παράγοντες κινδύνου.

Λέξεις - κλειδιά: εμβρυϊκά κύτταρα, ελεύθερο εμβρυϊκό
DNA, μη - επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος, κυτταρομε-

τρία ροής, μαγνητικός διαχωρισμός

Εισαγωγή
Μέχρι στιγμής, η προγεννητική διάγνωση των
χρωμοσωμικών ανωμαλιών γίνεται με επεμ-
βατικές μεθόδους όπως η λήψη χοριακών λα-
χνών, η αμνιοπαρακέντηση και η ομφαλιδο-
παρακέντηση - λήψη εμβρυϊκού αίματος οι
οποίες αν και παρέχουν αξιόπιστα αποτελέ-
σματα, ενέχουν κάποιο κίνδυνο αποβολής. Οι
βιοχημικοί και υπερηχογραφικοί δείκτες, αν
και μη-επεμβατικές μέθοδοι, δεν είναι καθο-
ριστικοί για την παθολογία του εμβρύου. Οι
περιορισμοί των προαναφερθέντων μεθόδων
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ανά-
πτυξη μη -επεμβατικών μεθόδων για προγεν-
νητική διάγνωση. Η εναλλακτική μέθοδος
προσφέρεται, πλέον, με την αποδοχή της
ύπαρξης εμβρυϊκών κυττάρων κι εμβρυϊκού
DNA στη μητρική κυκλοφορία. Ο επιτυχής
διαχωρισμός και η γονιδιακή ανάλυση  αυτών
εμβρυϊκών κυττάρων ή του ελεύθερου εμβρυ-
ϊκού γενετικού υλικού  θα αποτελούσαν την
ιδανική εκδοχή του προγεννητικού ελέγχου.
Τι γνωρίζουμε όμως γι' αυτά;

Εμβρυϊκά κύτταρα στη μητρική κυκλοφορία:

Τα εμβρυϊκά κύτταρα είναι εξαιρετικά σπά-
νια στη μητρική κυκλοφορία και βάσει τελευ-
ταίων ερευνών αντιστοιχούν 1 - 6 εμβρυϊκά
κύτταρα σε κάθε ml μητρικού αίματος. Με
την πρόοδο της εγκυμοσύνης και την ακόλου-
θη αύξηση της πλακουντιακής επιφάνειας
επαφής μεταξύ του εμβρύου και της μητέρας,
τόσο περισσότερα εμβρυϊκά κύτταρα απο-
κτούν τη δυνατότητα να διαπεράσουν τον
πλακουντιακό φραγμό, ο οποίος παλαιότερα
θεωρούνταν λανθασμένα αδιαπέραστος. Με-
λέτες δείχνουν πως ο αριθμός των εμβρυϊκών
κυττάρων δε μεταβάλλεται μόνο με την εβδο-
μάδα κύησης αλλά είναι γνωστό πως αυξάνε-

ται σε: εμβρυϊκές ανευπλοειδίες, προεκλαμ-
ψία, πρόωρο τοκετό, υπολειπόμενη ενδομή-
τρια εμβρυϊκή ανάπτυξη, υδράμνιο, παθολο-
γικό πλακούντα και υπερέμεση κύησης.  
Κάνοντας μία σύντομη ιστορική αναδρομή, η
πρώτη υποψία ύπαρξης εμβρυϊκών κυττάρων
στη μητρική κυκλοφορία τέθηκε το 1893 όταν
ο Γερμανός παθολογοανατόμος Schmorl πα-
ρατήρησε κύτταρα τροφοβλάστης σε πνεύμο-
νες γυναίκας, η οποία απεβίωσε από προε-
κλαμψία. Το 1957 παρατηρήθηκαν μιτώσεις
με ΧΥ καρυότυπο στο περιφερικό αίμα
εγκύων με έμβρυα αγόρια από τους Creger
και Steele. Το 1970 για πρώτη φορά χρησιμο-
ποιήθηκε η ανάλυση PCR από το Lo ως τε-
χνική διαχωρισμού εμβρυϊκών από τα μητρι-
κά κύτταρα κι έτσι πιστοποιήθηκε πλέον η
ύπαρξη εμβρυϊκών κυττάρων στη μητρική κυ-
κλοφορία. Το 1990 η Bianchi ήταν η πρώτη
που πραγματοποίησε εμπλουτισμό, ειδικό για
τα  εμβρυϊκά κύτταρα, και ακολούθως εφάρ-
μοσε ανάλυση PCR. Από τότε έως και σήμε-
ρα, η έρευνα έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυ-
ξη ενός ακριβούς, ασφαλούς και μη-επεμβα-
τικού προγεννητικού ελέγχου.
Μέχρι στιγμής έχουν απομονωθεί πέντε τύ-
ποι εμβρυϊκών κυττάρων στη μητρική κυκλο-
φορία : α) τα κοκκιοκύτταρα, β) τα προγεν-
νητικά κύτταρα (stem cells), γ) τα λεμφοκύτ-
ταρα, δ) τα τροφοβλαστικά κύτταρα κι ε) τα
εμπύρηνα ερυθροκύτταρα. Οι παραπάνω τύ-
ποι κυττάρων θα μπορούσαν, υπό κατάλληλες
προϋποθέσεις, να εφαρμοστούν στη διεξαγω-
γή του μη-επεμβατικού προγεννητικού ελέγ-
χου. Παρακάτω θα αναφερθούμε στις ιδιαι-
τερότητες και τις αντικειμενικές δυσκολίες
που παρουσιάζονται ανάλογα με το είδος του
εμβρυϊκού κυττάρου.

α) Κοκκιοκύτταρα:
Υπολογίζεται ότι αποτελούν το 0,02-0,04 %
των μονοπύρηνων που απομονώνονται στο
μητρικό αίμα (Zilliacus,1975). Είναι τα λιγό-
τερο μελετημένα εμβρυϊκά κύτταρα εξαιτίας
της μακράς παραμονής τους στο μητρικό αίμα
μετά τον τοκετό. Η Bianchi έχει περιγράψει,
ωστόσο, μία μέθοδο εμπλουτισμού αυτών με
συνδυασμένη σήμανση με μονοκλωνικά αντι-
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σώματα (αντι-CD71, αντι-γλυαιμοσφαιρίνης
Α, αντι-CD36).

β) Εμβρυϊκά αρχέγονα προγεννητικά κύττα-
ρα (stem cells):
Ανακαλύφθηκαν  πρόσφατα και αποδείχθηκε
ότι τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα εκ-
φράζουν το επιφανειακό αντιγόνο CD34. Σε
ομάδες ελέγχου παρατηρήθηκε πως ο αριθ-
μός τους μεταβάλλεται ανάλογα με το τρίμη-
νο κύησης. Συγκεκριμένα, ο αριθμός τους δι-
πλασιάζεται από το πρώτο στο δεύτερο τρί-
μηνο, ενώ υποδιπλασιάζεται στο τρίτο τρίμη-
νο (1/2/1). Υπό κατάλληλες συνθήκες θα μπο-
ρούσαν να καλλιεργηθούν ώστε να προαχθεί
η ανάπτυξή τους εις βάρος των μητρικών.
Έχει επιτευχθεί αύξηση έως και 2,4 φορές σε
in vitro καλλιέργειες σε ημιστέρεο μέσο με-
θυλσελουλόζης ή σε υγρή καλλιέργεια. Η
χρήση τους παραμένει δυσχερής διότι μικρός
αριθμός κυττάρων φαίνεται πως παραμένει
από τη μία εγκυμοσύνη στην επόμενη και δεν
έχει απομονωθεί ο κατάλληλος δείκτης που
να τα διαχωρίζει από τα μητρικά CD34(+)
κύτταρα. Έτσι, οι διαγνωστικές δοκιμασίες
δύνανται να εφαρμοστούν μόνο σε γυναίκες
που κυοφορούν άρρεν έμβρυο ή φέρουν γνω-
στές DNA αλληλουχίες πατρικής προέλευ-
σης. Τελευταία, υποσχόμενη είναι η ανακά-
λυψη του υποδοχέα CD116 που εκφράζεται
στην επιφάνεια των προγεννητικών κυττά-
ρων.

γ) Λεμφοκύτταρα:
Η παρουσία τους στο περιφερικό μητρικό αί-
μα είναι γνωστή από το 1970, όταν παρατηρή-
θηκαν πατρικής προέλευσης πολυμορφικά
αντιγόνα HLA τύπου Α ή Β ή DR. Εντοπίζο-
νται στο μητρικό αίμα από τη 12η εβδομάδα
της κύησης, ενώ μεμονωμένες μελέτες υπο-
στηρίζουν πως ανιχνεύονται ακόμη και από
την 8η εβδομάδα της κύησης. Οι διαδικασίες
εμπλουτισμού που εφαρμόστηκαν ήταν η κυτ-
ταρομετρία ροής (FACS) κι έπειτα η ανάλυ-
ση PCR ,κατά τις οποίες αναζητούνταν HLA
πατρικές αλληλουχίες και ειδικές για το Υ
χρωμόσωμα αλληλουχίες.
Η ανίχνευση των λεμφοκυττάρων δεν αποτέ-
λεσε διαδεδομένη μέθοδο για τους ερευνητές
καθώς οι τεχνικές διαχωρισμού που εφαρμό-
στηκαν δεν ήταν αποτελεσματικές. Αυτό
οφείλεται στο ότι η κυτταρική επιφάνεια των
εμβρυϊκών λεμφοκυττάρων δε διαφέρει από
αυτή των μητρικών και η συνύπαρξη πατρι-
κών και μητρικών HLA αλληλουχιών κάνει
δύσκολο τον εμπλουτισμό τους. Επιπλέον, ο
μεγάλος HLA-πολυμορφισμός καθιστά σχε-
δόν αδύνατη την απομόνωσή τους με αντι-
HLA αντισώματα, ενώ η διαπιστωμένη μα-
κρά επιβίωσή τους στο μητρικό αίμα από 6
μήνες έως 27 έτη (Bianchi, 1999) δημιουργεί
δυσκολίες στο να καθοριστεί αν τα κύτταρα
που απομονώθηκαν προέρχονται από την πα-
ρούσα ή προηγούμενη κύηση. Τέλος, τα λεμ-
φοκύτταρα δεν αντιδρούν στα μιτογόνα ώστε
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Πίνακας 1: Ποσοστά ελεύθερου εμβρυϊκού DNA(%) που ανιχνεύθηκε σε δείγματα με φορμαλδεΰδη,
χωρίς φορμαλδεΰδη και η διαφορά μεταξύ των δειγμάτων. Ravinder D. et al (2004) Journal of American
Medical Association

Δείγμα: με φορμαλδεΰδη χωρίς φορμαλδεΰδη Διαφορά:
1 8,0 1,6 6,4
2 8,0 8,0 0
3 8,0 1,6 6,4
4 8,0 0,32 7,68
5 40,0 8,0 32,0
6 1,6 1,6 0
7 40,0 40,0 0
8 40,0 8,0 32,0
9 40,0 8,0 32,0
10 8,0 0,3 7,7

Σύνολο: (μέσος όρος %) 20,2 (εύρος: 1,6-40) 7,7 (εύρος: 0,3-40) p≈0,02
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να παραχθούν οι κατάλληλες μεσοφάσεις για
τη συμβατική καρυοτυπική ανάλυση.
Παρατηρήθηκε πως τα κύτταρα που παρέμει-
ναν στο μητρικό αίμα ήταν λεμφοειδή ή μυε-
λοειδή αρχέγονα κύτταρα (CD34+ ή/και
CD38+). Διάφοροι μελετητές υποστήριξαν
πως η φυσιολογική εγκυμοσύνη μπορεί να
οδηγήσει σε κατάσταση μικροχιμαιρισμού
και ο Nelson το 1996 υποστήριξε πως στον μι-
κροχιμαιρισμό αυτό, πιθανώς, οφείλεται η
αυξημένη επίπτωση αυτοάνοσων νοσημάτων
(π.χ. σκληρόδερμα) σε γυναίκες μετά την
αναπαραγωγική τους ηλικία. Η παραπάνω
υπόθεση βρίσκεται ακόμα υπό μελέτη.

δ) Τροφοβλαστικά κύτταρα:
Ήταν τα πρώτα εμβρυϊκά κύτταρα που απο-
μονώθηκαν στο μητρικό αίμα λόγω της χαρα-
κτηριστικής μορφολογίας τους, του μεγάλου
μεγέθους τους και της μοναδικής επαφής
τους με τη μητρική κυκλοφορία. Οι πρώτες
τεχνικές διαχωρισμού αυτών βασίστηκαν
στην έκφραση των αντιγόνων Η315 (Mueller,
1990) και GB17, 21 και 25 (Bruch, 1994).
Εναλλακτικά, τα τροφοβλαστικά κύτταρα
μπορεί να αναγνωρισθούν με υβριδισμό με
ειδικούς δείκτες προς το HLA-G m-RNA, το
οποίο είναι ένα μη πολυμορφικό αντιγόνο μέ-
γιστης ιστοσυμβατότητας, ειδικό για τον πλα-

κουντιακό ιστό. Πρόσφατα, ανακοινώθηκε
μία πρωτοποριακή μέθοδος στηριζόμενη στο
διαχωρισμό των κυττάρων με βάση το μέγε-
θός τους (ISET) από μεικτούς πληθυσμούς
κυττάρων (Vona, 2003). Αυτή η προσέγγιση
φάνηκε να είναι ικανοποιητική για την απο-
μόνωση τροφοβλαστών από το μητρικό αίμα.
Mετά από εφαρμογή ISET, οι τροφοβλάστες
απομονώνονται με διατομή με λέιζερ με βάση
τα κυτταρομορφολογικά και ανοσοϊστοχημι-
κά χαρακτηριστικά τους. 
Τα τροφοβλαστικά κύτταρα μπορούν να με-
ταφερθούν μέσω της κάτω κοίλης φλέβας
στους πνεύμονες όπου και υφίστανται κάθαρ-
ση από το αναπνευστικό σύστημα της μητέ-
ρας, όμως μερικά από αυτά δύνανται να πε-
ράσουν στη συστηματική μητρική κυκλοφο-
ρία. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου,
είναι πολύ λίγα τα τροφοβλαστικά κύτταρα
που διαπερνούν τον πλακουντιακό φραγμό
και αυτό δυσχεραίνει τη χρήση τους στην
προγεννητική διάγνωση. Ακόμη, δεν έχουν
βρεθεί ειδικά και κατάλληλα μονοκλωνικά
αντισώματα για την ανίχνευσή τους στο μη-
τρικό αίμα, ενώ η πολυπυρηνική συγκυτιακή
φύση της τροφοβλάστης μπορεί να περιπλέ-
κει την ανάλυση με τεχνική FISH. Υπάρχει,
τέλος, το φαινόμενο του περιορισμένου μω-
σαïκισμού του πλακούντα. Δηλαδή, περίπου
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Εικόνα 1: Μικροσκοπική απεικόνιση εμβρυϊκών εμπύρηνων ερυθρών (fetal cells), μητρικών ερυθρών
(maternal cells) και λευκοκυττάρων (white cells) στο μητρικό αίμα, (Leonard E.F. and Chevray R.).

WHITE
CELL

FETAL
CELL

MAT.
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1% των καρυότυπων από κύτταρα του πλα-
κούντα παρουσιάζουν ψευδή μωσαïκισμό ο
οποίος δεν διαπιστώνεται στο αίμα του εμ-
βρύου. Οι παραπάνω τεχνικές δυσκολίες
απομάκρυναν, προσωρινά τουλάχιστον, το
ενδιαφέρον των ερευνητών από τα τροφο-
βλαστικά κύτταρα.

ε) Εμπύρηνα ερυθροκύτταρα (NRBCs):
Αποτελούν τον καλύτερα μελετημένο εμβρυϊ-
κό κυτταρικό πληθυσμό. Έχουν κερδίσει την
ερευνητική προσοχή σαν κύτταρα στόχος για
ανίχνευση, παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά
σπάνια. Η αναλογία τους στο μητρικό αίμα
αντιστοιχεί σε 1 / 10_ έως 1 / 104, δηλαδή πε-
ρίπου 1-2 κύτταρα ανά ml. Αντιπροσωπεύουν
έναν καλό στόχο εμβρυϊκού κυτταρικού πλη-
θυσμού για πειραματισμούς σε μεθόδους δια-
χωρισμού εφόσον συγκεντρώνουν πολλά πλε-
ονεκτήματα. Είναι απίθανο να κυκλοφορούν
στο περιφερικό αίμα ενήλικου ατόμου, ενώ
κυκλοφορούν σε μεγάλο αριθμό στο αίμα εμ-
βρύων πρώτου τριμήνου. Συγκεκριμένα, ανι-

χνεύονται από την 8η εβδομάδα της κύησης
(όταν αρχίζει η αιμοποίηση στο λεκιθικό
ασκό) έως και την 23η εβδομάδα της κύησης.
Έχουν διάρκεια ζωής τρεις μήνες, άρα προ-
έρχονται από την εκάστοτε κύηση που διε-
ρευνάται και περιέχουν έναν πυρήνα ο οποί-
ος φέρει πλήρως το γονιδιακό του φορτίο, γε-
γονός που διευκολύνει την κυτταρογενετική
ανάλυση με τεχνική FISH. Επιπρόσθετα, εί-
ναι καλώς διαφοροποιημένα κύτταρα εκφρά-
ζοντας ειδικά αντιγόνα: η παρουσία της εμ-
βρυϊκής αιμοσφαιρίνης επιτρέπει να χρωμα-
τίζονται με ειδικές τεχνικές χρώσης
(Kleihauer - Betke τεχνικές), περιέχουν ειδι-
κές αλληλουχίες του Υ χρωμοσώματος (SRY)
σε γυναίκες που κυοφορούν άρρεν έμβρυο κι
εκφράζουν τον υποδοχέα της τρανσφερρίνης
(CD71) που εκφράζεται σε όλα τα κύτταρα
που περιέχουν σίδηρο. Τέλος, έχουν χαρα-
κτηριστική μορφολογία του πυρήνα, σχήμα,
θετική χρώση γ σφαιρίνης στο κυτταρόπλα-
σμα, περιφερική φωτεινότητα του κυτταρο-
πλάσματος, που τα κάνει να ξεχωρίζουν από
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Πίνακας 2: Περιγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευ-
να των Wataganara T et al, (Obstet Gynecol 2004 Vol. 104, No. 3, 547 ).

1ο τρίμηνο(n=91) 2ο τρίμηνο(n=126)
Επίπεδα ελεύθερου εμβρυϊκού DNA βάσει εθνικότητος(GE/ml):         
Καυκάσιοι 12,3 (6,1-13,5) n =15 43,1 (30,1-60,5) n =82
Αφροαμερικανοί 11,8 (5,2-22,1) n=43 43,3 (29,7-62,1) n =7
Ισπανοί 11,1 (4,9-19,4) n=17 48,0 (38,1-64,3) n=25
Ασιάτες 11,0 (3,1-17,2) n=3 46,6 (38,7-90,6) n=4
Σύνολο 11,2 (5,4-19,8) 43,6 (31,9-61,4)
Εβδομάδα κύησης: 8(7-9) 16(16-18)
Ηλικία μητρός (σε έτη): 24(21-28) 27(21-32)
Βάρος μητρός (σε λίβρες): 144,5(125-175) 144(129-175)
Επίπεδα ελεύθερου εμβρυϊκού DNA σε σχέση με το μητρικό βάρος:       
≤130 - 47,3(34,2-62,1)n=33

131-150 - 47,2(38,1-68,0)n=33
151-170 - 42,6(30,1-73,6)n=19
171-190 - 36,1(27,0-47,9)n=15
≥190 - 34,6(28,9-51,3)n=16
Καπνιστές (%): 36,2 8,3
* όπου GE/ml:  genome equivalents per milliliter
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τα μητρικά κύτταρα (εικόνα 1). Τα παραπά-
νω χαρακτηριστικά των εμπύρηνων ερυθρών
είναι αυτά που τα καθιστούν προσιτά για
εφαρμογή μη-επεμβατικού προγεννητικού
ελέγχου.

Αντισώματα και αναγνωριστές των εμβρυϊ-
κών κυττάρων
Η σπανιότητα των εμβρυϊκών κυττάρων στη
μητρική κυκλοφορία καθιστά αναγκαίες τε-
χνικές εμπλουτισμού για περαιτέρω γενετική
ανάλυση. Αυτές βασίζονται στα αντιγόνα που
έχει διαπιστωθεί ότι εκφράζονται στα εμβρυ-
ϊκά κύτταρα. Υπάρχουν δύο στρατηγικές επι-
λογής: η θετική και η αρνητική επιλογή.
Η θετική επιλογή αφορά στη σήμανση κυττά-
ρων που φέρουν στοιχεία ανωριμότητας μέ-
σω μονοκλωνικών αντισωμάτων, όπως αυτό
του υποδοχέα της τρανσφερρίνης (CD-71),
έναντι των εμβρυϊκών ή εμβρυονικών αιμο-
σφαιρινών (γ-, ε-, ζ- άλυσοι), έναντι του υπο-
δοχέα του ανθρώπινου πλακουντιακού αντι-
γόνου (FD0202N), RNA - αλληλουχιών

(HLA-G, HASH-2), της γλυκοζο-6-φωσφατά-
σης, της εμβρυϊκής καρβονικής ανυδράσης,
του CD36 υποδοχέα της θρομβοσπονδίνης
και του υποδοχέα της γλυκοφορίνης Α. 
Η αρνητική επιλογή αφορά στην αφαίρεση
των μη αναγκαίων μητρικών κυττάρων μέσω
μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι αντιγό-
νων που εκφράζονται από τα ώριμα και δια-
φοροποιημένα μητρικά κύτταρα όπως το κοι-
νό αντιγόνο λευκοκυττάρων (CD-45), το αντι-
γόνο των ώριμων Τ κυττάρων (CD-3) και τα
αντιγόνα των κοκκιοκυττάρων (CD-13/32).
Αξίζει να σημειωθεί πως πολλές ομάδες
ερευνητών εφαρμόζουν και τις δύο παραπά-
νω τεχνικές ώστε να αυξηθεί η ευαισθησία
και η ειδικότητα της μεθόδου που ακολου-
θούν.
Η ανεύρεση ειδικών δεικτών για τα εμβρυϊκά
κύτταρα είναι αναγκαία καθώς διαπιστώθηκε
πως η κύηση διεγείρει το ανοσοποιητικό σύ-
στημα της μητέρας με αποτέλεσμα να απελευ-
θερώνονται στη κυκλοφορία της άωρα αιμο-
ποιητικά μητρικά κύτταρα (έκφραση εμβρυϊ-
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Εικόνα 2: Απεικόνιση των διαδοχικών βημάτων που ακολουθούνται για το μαγνητικό διαχωρισμό
(MACS). Μετά τη λήψη 20-40 ml μητρικού αίματος, εφαρμόζεται στο δείγμα φυγοκέντρηση τριπλής
βαθμιδωτής πυκνότητας για την απομόνωση της στιβάδας των μονοπύρηνων. Η στιβάδα των μονοπύρη-
νων περιέχει τα εμπύρηνα εμβρυϊκά ερυθρά, τα άωρα μητρικά αιμοποιητικά κύτταρα και τα μονοπύ-
ρηνα ουδετερόφιλα. Γίνεται σήμανση των εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών με μονοκλωνικά αντισώματα
έναντι του υποδοχέα της τρανσφερρίνης (CD 71) κι έπειτα γίνεται θετική επιλογή αυτών μέσω του μα-
γνητικού διαχωρισμού. Με αυτή τη μέθοδο τα εμβρυϊκά κύτταρα, στο δείγμα που προκύπτει, βρίσκο-
νται σε αναλογία 1/10 έως 1/100, (Bianchi DW et al). 
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κής αιμοσφαιρίνης γ). Περίπου 50% των κυ-
κλοφορούντων εμπύρηνων ερυθρών είναι μη-
τρικής προέλευσης (Troeger et al., 1999). Το
πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη
χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι
της εμβρυονικής αιμοσφαιρίνης ε, η οποία
παράγεται, μόνο από τα εμβρυϊκά κύτταρα,
σε μεγάλες ποσότητες στο 1ο τρίμηνο της
κύησης.

Τεχνικές διαχωρισμού / εμπλουτισμού των
εμβρυϊκών κυττάρων
Οι προαναφερθέντες αναγνωριστές (θετικοί
ή αρνητικοί) χρησιμοποιούνται σε διάφορες
τεχνικές της βιοτεχνολογίας, μετά τη φυγοκέ-
ντρηση βαθμιδωτής πυκνότητας για την απο-
μόνωση της στιβάδας των μονοπύρηνων. Η
ιδεώδης κατάσταση, βέβαια, θα ήταν να απο-
μονώνονται μόνο εμβρυϊκά κύτταρα χωρίς
διασταυρούμενη αντίδραση με τα άωρα μη-
τρικά κύτταρα, κάτι τέτοιο όμως αποδεικνύε-
ται αναπόφευκτο στις πραγματικές εργαστη-
ριακές συνθήκες. Τρεις είναι οι μέθοδοι
εμπλουτισμού εμβρυϊκών κυττάρων που
έχουν χρησιμοποιηθεί έως σήμερα:

1) Η κυτταρομετρία ροής (FACS) είναι μία
μέθοδος κατά την οποία γίνεται χρώση με
φλουροσκεΐνη έναντι ειδικών πυρηνικών
υποδοχέων των εμβρυϊκών κυττάρων.
2) Ο μαγνητικός διαχωρισμός (MACS) απο-
τελεί μία τεχνική παγίδευσης, σε μαγνητική
επιφάνεια, των εμβρυϊκών κυττάρων που
έχουν σημανθεί με το ειδικό σύμπλεγμα σιδή-
ρου-αντισώματος  (εικόνα 2).

3) Η με μικροχειρισμούς μέθοδος είναι η πιο
πρόσφατη  και αφορά στην απόκτηση εμβρυϊ-
κού DNA από μεμονωμένα NRBCs τα οποία
ελήφθησαν από παρασκευάσματα αίματος
από αντικειμενοφόρες πλάκες μικροσκοπίου.
Έπειτα, εφαρμόζεται ανάλυση PCR σε ένα
μόνο εμβρυϊκό κύτταρο κι έτσι επιτυγχάνεται
διάγνωση ενός μόνο γονιδίου, καθώς απου-
σιάζουν από την αντίδραση τα χιλιάδες πιθα-
νά προσμεμειγμένα μητρικά κύτταρα. 
Οι περισσότερες ερευνητικές ομάδες χρησι-
μοποιούν ως μέθοδο εκλογής τον μαγνητικό
διαχωρισμό καθώς αποτελεί μία γρήγορη,
φθηνή και απλή μέθοδο για εφαρμογή στην
καθημερινή κλινική πρακτική. 

Μοριακή κυτταρογενετική
Μετά τον εμπλουτισμό του δείγματος μητρι-
κού αίματος με εμβρυϊκά κύτταρα ακολουθεί
η διεξαγωγή εξειδικευμένων εξετάσεων για
τη γρήγορη κι εύκολη ταυτοποίηση του παθο-
λογικού κυήματος.
Φυσιολογικά, κάθε κύτταρο θα πρέπει να πε-
ριέχει δύο αντίγραφα από κάθε αυτοσωμικό
χρωμόσωμα, ενώ όταν διαταράσσεται αυτή η
αρχή προκύπτει παθολογικό έμβρυο. Για την
ανίχνευση μεγάλων χρωμοσωμικών ανευπλο-
ειδιών αναπτύχθηκε η τεχνική με φθορίζοντα
in situ υβριδισμό (FISH). Σήμερα υπάρχουν
ειδικές ανιχνευτικές DNA χρωμοσω¬μικές
αλληλουχίες (DNA probes) που όταν χρησι-
μοποιούνται συνδεδεμένες με φθορίζουσα
χρωστική μπορούν να διαπιστώσουν τις αριθ-
μητικές ανωμαλίες του εμβρύου που μας εν-
διαφέρει. Η τεχνική αυτή δύναται να εφαρ-
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Πίνακας 3: Ευαισθησία και ποσοστό κυττάρων με πυρήνες με τρία σήματα σε φυσιολογικές κυήσεις και
σε κυήσεις με χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Al Mufti R, Hambley H, Farzaneh F και Nicolaides KH, (1999),
Am J Med Genet, 85: 66-75.
Δείκτης: για το χρωμόσωμα 21 το χρωμόσωμα 18 το χρωμόσωμα 13

Τρισωμία 21 Φυσιολογικό Τρισωμία 18 Φυσιολογικό Τρισωμία 13 Φυσιολογικό
(n=36) (n=142) (n=24) (n=142) (n=10) (n=142)

Ποσοστό (%) κυττάρων 
με πυρήνες με 3 σήματα:
≥3% 35 (97%) 19 (13%) 23 (96%) 23 (16%) 10 (100%) 32 (22,5%) 
≥4% 30 (83%) 4 (2,8%) 20 (83%) 9 (6%) 8 (80%) 7 (5%) 
≥5% 22 (61%) 0 13 (54%) 0 5 (50%) 0
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μοστεί σε μεταφασικά αλλά και σε μεσοφασι-
κά χρωμοσώματα. Ακολουθεί ραδιοφωτο-
γράφηση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
έως και πέντε ιχνηθέτες με διαφορετικά χρώ-
ματα. Μειονέκτημα αποτελεί η έντονη, μη-ει-
δική, μερικές φορές, χρώση. Μέχρι στιγμής, η
μέθοδος έχει επιτρέψει τη διάγνωση μερικών
από τις συχνότερες ανευπλοειδίες, όπως τις
τρισωμίες 21, 18, 13 και το σύνδρομο
Kleinefelter, με διάρκεια διαγνωστικής διαδι-
κασίας μικρότερη των 72 ωρών.
Πρόσφατα, επιτεύχθηκε η μη επεμβατική ανί-
χνευση κάποιων τρισωμιών με τη χρήση ελεύ-
θερου εμβρυϊκού DNA. Ειδικότερα, μετρή-
θηκε η συγκέντρωση μίας συγκεκριμένης αλ-
ληλουχίας DNA του χρωμοσώματος 21 στο
ελεύθερο εμβρυϊκό DNA και έγινε σύγκριση
με τη συγκέντρωση μίας αλληλουχίας-αναφο-
ράς ενός άλλου χρωμοσώματος στο ελεύθερο
εμβρυϊκό DNA. Αυτή είναι η μέθοδος της
σχετικής χρωμοσωμικής αναλογίας (RCD)
(Lo et al. 2007). Μία εναλλακτική μέθοδος
για την ανίχνευση τρισωμιών είναι η εύρεση
πολυμορφικών θέσεων σε συγκεκριμένες αλ-
ληλουχίες των πατρικών και μητρικών αλλη-
λομόρφων και η προσπάθεια ανίχνευσης και
ποσοτικοποίησης τους στο ελεύθερο εμβρυϊ-
κό DNA. Σε μία φυσιολογική κύηση όπου το
έμβρυο είναι ετερόζυγο για μία συγκεκριμέ-
νη γονιδιακή αλληλουχία η αναλογία αλληλο-
μόρφων είναι 1:1, ενώ στην περίπτωση τρισω-
μίας είναι 2:1. αυτή είναι η μέθοδος της ανα-
λογίας αλληλομόρφων (AR) ( Tong et al.
2006). Η μέθοδος της αναλογίας αλληλομόρ-
φων έχει το πλεονέκτημα ότι η 1:1 προς 2:1
διαγνωστική διαφορά περιμένουμε να είναι
πιο αξιόπιστη λόγω των τεχνικών που χρησι-
μοποιούνται, από τη 2:2 προς 3:2 διαγνωστική
διαφορά της σχετικής χρωμοσωμικής αναλο-
γίας. Παρόλα αυτά, ανεξάρτητα από την τε-
χνική απομόνωσης και διαχωρισμού του
ελεύθερου εμβρυϊκού DNA και τις μεθόδους
αναλογίας αλληλομόρφων και της σχετικής
χρωμοσωμικής αναλογίας, που δύνανται να
χρησιμοποιηθούν, το πρόβλημα παραμένει η
μικρή συγκένρωση του ελεύθερου εμβρυϊκού
DNA, ιδίως στο πρώτο τρίμηνο της κύησης.
Μία σχετικά νέα μέθοδος για την ανίχνευση

χρωμοσωμικών ανωμαλιών, κυρίως γονιδια-
κών ελλειμμάτων και διπλασιασμών, είναι ο
μοριακός καρυότυπος ή  η  ανάλυση CGH μι-
κροσυστοιχιών (CGH microarrays). Η μη
επεμβατική ανίχνευση χρωμοσωμικών ανω-
μαλιών με τη χρήση ελεύθερου εμβρυϊκού
DNA που απομονώθηκε από αμνιακό υγρό
και τη μέθοδο των CGH μικροσυστοιχιών
πρωτοαναφέρθηκε από τους Larrabee et. al.
(2004). Συγκεκριμένα, έγινε εφικτή η ανί-
χνευση της τρισωμίας 21 και του συνδρόμου
Turner. Πρόσφατα, με την χρήση των CGH
μικροσυστοιχιών επιτεύχθηκε η μη επεμβατι-
κή ανίχνευση των τρισωμιών 13 και 18 (Miura
et. al., 2006), καθώς και μία περίπτωση μω-
σαϊκισμού τρισωμίας 9 (47,ΧΧ,
+9[18]/46,ΧΧ[2]) (Lapaire et. al., 2007).  
Για τη διάγνωση μονογονιδιακών νοσημάτων
χρησιμοποιείται η αλυσιδωτή αντίδραση πο-
λυμεράσης (PCR) η οποία διευκολύνει την
παραγωγή του DNA σε μία εκθετική αύξηση
του ποσού του. Αποτελεί την πιο ευαίσθητη
μέθοδο πολλαπλασιασμού και ανίχνευσης
DNA, ενώ σε λίγες ώρες μπορούν να αναπα-
ραχθούν 106-108 αντίγραφα τμήματος DNA.
Η διάγνωση εμβρυϊκών γονιδίων καθίσταται
δυνατή όταν υπάρχουν γνωστοί πολυμορφι-
σμοί πατρικής προέλευσης, ειδικές αλληλου-
χίες για το Υ χρωμόσωμα (SRY) όταν κυοφο-
ρείται άρρεν έμβρυο και πατρικής προέλευ-
σης αντιγόνο Rhesus (anti-D), ώστε να είναι
γνωστή η αλληλουχία στην οποία θα προσδε-
θούν οι εκκινητές. Με την ανάλυση PCR
έχουν διαγνωστεί επιτυχώς περιπτώσεις θα-
λασσαιμίας, μυϊκής δυστροφίας Duchenne
και κυστικής ίνωσης.

Καλλιέργεια των εμβρυϊκών κυττάρων
H δυνατότητα αυτή θα έδινε την ευκαιρία να
ξεπεραστούν οι τεχνικοί περιορισμοί στην
έρευνα με πολύ μικρούς αριθμούς εμβρυϊκών
κυττάρων (απλοποίηση των διαδικασιών
εμπλουτισμού, δυνατότητα για συμβατική
χρωμοσωμική ανάλυση των μεταφασικών πυ-
ρήνων και απόκτηση «καθαρού» εμβρυϊκού
DNA). Η θεωρία της μεθόδου είναι η επιλε-
κτική προαγωγή, στο εργαστήριο, της ανά-
πτυξης των εμβρυϊκών κυττάρων έναντι των
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μητρικών. Ομάδες ερευνητών έχουν παρου-
σιάσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα και η
έρευνα σήμερα επικεντρώνεται στα εμβρυϊκά
αρχέγονα αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα
(CD34+, anti-HbF, ερυθροποιητίνη), στα εμ-
βρυϊκά ενδοθηλιακά προγονικά κύτταρα και
στα εμβρυϊκά αρχέγονα μεσεγχυματικά βλα-
στοκύτταρα.

Ελεύθερο εμβρυϊκό DNA στη μητρική 
κυκλοφορία
Η ύπαρξή του είναι γνωστή από το 1995 περί-
που και υπολογίζεται πως αποτελεί το 3,4-
6,2% του ολικού, ελεύθερου DNA, του πλά-
σματος της μητέρας. Πολλαπλές μελέτες
έχουν επιβεβαιώσει την ποσοτική σχέση με-
ταξύ του ελεύθερου DNA στο μητρικό αίμα
και την πρόοδο της κύησης, παθολογικής ή
μη. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές πιθανές θε-
ωρίες για την εξήγηση της ύπαρξής του στο
μητρικό πλάσμα. Μία πιθανή εξήγηση του
φαινομένου είναι, πιθανώς, η συνεχής διέ-
λευση εμβρυϊκών κυττάρων διαμέσου του
πλακούντα με συνακόλουθη καταστροφή
τους από το ανοσολογικό σύστημα της μητέ-
ρας, με αποτέλεσμα την παραμονή ελεύθερου
DNA στο πλάσμα. Δεύτερη πιθανή εξήγηση
είναι η συνεχής αναδιαμόρφωση της εμβρυο-
μητρικής επιφάνειας του πλακούντα, με συνε-
χή κυτταρόλυση και απελευθέρωση του εμ-
βρυϊκού DNA στη μητρική κυκλοφορία. Τέ-
λος, μπορεί να συμβαίνει απόπτωση των εμ-
βρυϊκών κυττάρων λόγω ανάπτυξης. 
Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι ο πλακού-
ντας είναι η κύρια πηγή του DNA, πιθανώς
λόγω του μεγέθους του και της άφθονης κυτ-
ταρικής του δραστηριότητας. Είναι επίσης
σημαντικό πως εμβρυϊκό DNA έχει βρεθεί
και σε άλλα μητρικά υγρά, όπως το αμνιακό
υγρό, το μητρικό εγκεφαλονωτιαίο υγρό αλλά
και το μητρικό περιτοναϊκό υγρό. Η συγκέ-
ντρωση του ελεύθερου εμβρυϊκού DNA στο
αμνιακό υγρό είναι περίπου 200 φορές μεγα-
λύτερη από αυτή στο μητρικό αίμα. Αυτό το
γεγονός οδήγησε στην υπόθεση της απευθεί-
ας μεταφοράς μοριδίων DNA διαμέσου του
πλακούντα ή των μεμβρανών.
Η χρήση του ελεύθερου εμβρυϊκού  DNA

στην προγεννητική διάγνωση παρέχει αρκετά
πλεονεκτήματα. Ποσοτικές μοριακές μέθοδοι
απέδειξαν πως βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτε-
ρη αναλογία στη μητρική κυκλοφορία από τα
εμβρυϊκά εμπύρηνα ερυθρά καθιστώντας την
απομόνωση του εμβρυϊκού DNA τεχνολογικά
πιο εύκολη από την απομόνωση εμβρυϊκών
κυττάρων. Μπορεί να ανιχνευθεί από την 32η
ημέρα κύησης, ενώ τα επίπεδά του πέφτουν
απότομα 2 ώρες μετά τον τοκετό (μέσος όρος
ημιζωής _ 16,3 λεπτά). 
Αποτελεί μεγάλο τεχνικό περιορισμό το γε-
γονός πως μητέρα και έμβρυο έχουν περίπου
το 50% του γεννητικού τους υλικού ίδιο. Κα-
τά συνέπεια, είναι δυνατό να ανιχνευτούν μό-
νο τμήματα του DNA που κληρονομούνται
από τον πατέρα έτσι η χρήση του για προγεν-
νητική διάγνωση περιορίζεται σε γυναίκες
που κυοφορούν άρρεν έμβρυο (ύπαρξη του
SRY) ή είναι αρνητικές στον παράγοντα
Rhesus (anti-D -), ενώ ο πατέρας είναι θετι-
κός (anti-D +) ή πιθανώς φέρουν γνωστή μο-
νογονιδιακή μετάλλαξη πατρικής προέλευσης
ώστε να είναι εφικτή η επιλογή του εμβρυϊ-
κού έναντι του μητρικού DNA κατά την
εφαρμογή της PCR ανάλυσης.
Επιπρόσθετο μειονέκτημα είναι πως παρά τις
διαφαινόμενες πολλαπλές δυνατότητες χρή-
σης της ανίχνευσης του εμβρυϊκού DNA, η
παρουσία του ανάμεσα στο μητρικό DNA πε-
ριορίζει τη χρήση του. Για το σκοπό αυτό,
διενεργήθηκε το 2002 από τους Ravinder
Dhallan, Wei-Chun Au και συνεργάτες, έρευ-
να για το αν η χρήση φορμαλδεΰδης μπορεί,
ενδεχομένως, να αυξήσει το ποσοστό του
προσλαμβανόμενου εμβρυϊκού DNA από
δείγματα μητρικού αίματος. Η λογική στην
οποία βασίστηκε η έρευνα είναι πως η φορ-
μαλδεΰδη σταθεροποιεί τις κυτταρικές μεμ-
βράνες των μητρικών κυττάρων, άρα εμποδί-
ζει τη λύση τους, και αναστέλλει τους παρά-
γοντες που καταστρέφουν το ελεύθερο DNA
στην κυκλοφορία όπως τις DNAάσες. Επι-
πλέον, σκόπιμο είναι να εφαρμόζονται ασφα-
λείς μέθοδοι λήψης των δειγμάτων. Με τη με-
θοδολογία αυτή δεν απομακρύνεται το ήδη
υπάρχον ελεύθερο μητρικό DNA. Με τη σύ-
γκριση των αποτελεσμάτων σε δείγματα 10
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εγκύων (Πίνακας 1), διαπιστώθηκε πως στα
δείγματα χωρίς φορμαλδεΰδη το ποσοστό εμ-
βρυϊκού στο συνολικό ελεύθερο DNA που
ανιχνεύθηκε, ήταν κατά μέσο όρο 7,7%, ενώ
στα δείγματα με φορμαλδεΰδη το ίδιο ποσο-
στό ανήλθε στο 20,2% (διαφορά στατιστικά
σημαντική με p=0,02). Περαιτέρω έρευνα θα
πιστοποιήσει την πιθανή ωφέλεια αυτής της
μεθόδου.

Εφαρμογές στην προγεννητική διάγνωση
Η ανακάλυψη των εμβρυϊκών κυττάρων και
του ελεύθερου εμβρυϊκού DNA, μπορεί να
δώσει τη δυνατότητα εφαρμογής νέων μεθό-
δων προγεννητικής διάγνωσης.
Αυξημένες ποσότητες εμβρυϊκών κυττάρων
κι εμβρυϊκού DNA, στη μητρική κυκλοφορία,
έχουν διαπιστωθεί σε: α) διεισδυτικό πλα-
κούντα, β) περιπτώσεις προεκλαμψίας, γ) πε-
ριπτώσεις πρόωρου τοκετού, δ) υπερέμεση
κύησης, ε) υδράμνιο και στ) εμβρυομητρική
αιμορραγία. Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέ-
σματα έρευνας των T.Wataganara, Ρ.Inga,
G.M. Messerlian, L.Borgatta and D.W.
Bianchi (1994), βάσει των οποίων ανακαλύ-
φθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αυξη-
μένου μητρικού βάρους σώματος και των επι-
πέδων του ελεύθερου εμβρυϊκού DNA που
ανιχνεύθηκε στο πλάσμα της μητέρας, κατά
τη διάρκεια του 2ου τριμήνου κύησης και ει-
δικά σε γυναίκες που ζύγιζαν πάνω από 170
lbs (λίβρες). Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε συ-
σχέτιση με την εθνικότητα, την ηλικία της μη-
τέρας, ενώ παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση
με το κάπνισμα μόνο στο 1ο τρίμηνο κύησης
(Πίνακας 2). Πιθανά αίτια του αυξημένου
αριθμού εμβρυϊκών κυττάρων σε αυτές τις
καταστάσεις μπορεί να είναι βλάβες που
πλακουντιακού φραγμού, λόγω αγγειακών
διαταραχών ή λόγω ανάπτυξης οιδήματος
στις χοριακές λάχνες. Ακόμη και η αμφίχειρη
εξέταση πριν από την αιμοληψία μπορεί να
προκαλέσει είσοδο εμβρυϊκών κυττάρων στο
μητρικό αίμα. Βάσει αυτής της διαπίστωσης,
η ποσότητα των εμβρυϊκών κυττάρων ή του
εμβρυϊκού DNA θα μπορούσε να προστίθε-
ται ως κριτήριο στις βασικές ορολογικές δο-
κιμασίες στις έγκυες με υψηλό κίνδυνο. Φυσι-

κά οι τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιη-
θούν για το σκοπό αυτό είναι πολυπλοκότε-
ρες από αυτές που χρησιμοποιούμε σήμερα
για τον ορμονικό προγεννητικό έλεγχο.
Με τη χρήση των τεχνικών εμπλουτισμού και

τις μεθόδους της μοριακής κυτταρογενετικής
στα εμβρυϊκά κύτταρα και στο ελεύθερο εμ-
βρυϊκό DNA,δυνητικά , μπορούν να διαγνω-
στούν πολλές παθολογικές ή υψηλού κινδύ-
νου καταστάσεις του εμβρύου όπως: 
α) Χρωμοσωμικές ανωμαλίες π.χ. σύνδρομο
Down (τρισωμία 21), σύνδρομο Edwards (τρι-
σωμία 18), σύνδρομο Patau (τρισωμία 13),
σύνδρομο Turner (45,XO), σύνδρομο
Klinefelter (47,XXY), 47,XYY, 47,XXX, με-
ταθέσεις - ελλείμματα και τριπλοειδίες
(69,ΧΧΥ ή ΧΧΧ ή ΧΥΥ). 
β) Αυτοσωματικές μονογονιδιακές διαταρα-
χές π.χ. α-, β- θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρι-
κή νόσος, κυστική ίνωση και νόσος
Huntington. 
γ) Φυλοσύνδετα μονογονιδιακά νοσήματα
π.χ. αγαμμασφαιριναιμία, μυοπάθεια, μυϊκή
δυστροφία Duchenne, αιμορροφιλία Α, συγ-
γενής επινεφριδιακή υπερπλασία / υποπλα-
σία, αχονδροπλασία, υδροκεφαλία, σύνδρο-
μο εύθραυστου Χ και σύνδρομο Lowe's. 
δ) Προσδιορισμός παράγοντα Rhesus του εμ-
βρύου σε anti-D (-) έγκυες.
ε) Προσδιορισμός του φύλου του εμβρύου.
Πολλά από τα παρακάτω νοσήματα κατάφε-
ραν να διαγνωστούν ,σε διάφορα ερευνητικά
πρωτόκολλα, με συλλογή εμβρυϊκών κυττά-
ρων ή ελεύθερου εμβρυϊκού DNA : α) β - θα-
λασσαιμία, β) κυστική ίνωση, γ) νόσος
Huntington, δ) συγγενής υπερπλασία των
επινεφριδίων, ε) παράγοντας Rhesus, στ)
αχονδροπλασία, ζ) μυοτονική δυστροφία και
η) προσδιορισμός του φύλου του εμβρύου. Η
δυνατότητα διάγνωσης των ανευπλοειδιών
βασισμένη στη μη - επεμβατική λήψη των εμ-
βρυϊκών κυττάρων πρόκειται να αλλάξει τα
κριτήρια για τη διενέργεια των επεμβατικών
διαδικασιών της προγεννητικής διάγνωσης.
Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν η αποκά-
λυψη μίας εμβρυϊκής ανευπλοειδίας με ανά-
λυση των εμβρυϊκών κυττάρων στο μητρικό
αίμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο
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σαν screening  ή θα ήταν διαγνωστική.
Γι' αυτόν το λόγο, οι Al Mufti R, Hambley H,
Farzaneh F και Nicolaides KH (Investigation
of maternal blood enriched for fetal cells: role
in screening and diagnosis of fetal trisomies,
1999) διενήργησαν έρευνα για να εκτιμηθεί
κλινικά η ακρίβεια της διάγνωσης μίας ανευ-
πλοειδίας στο έμβρυο, σε γυναίκες στις οποί-
ες θα γίνει έπειτα λήψη τροφοβλαστικού
ιστού. Πραγματοποίησαν τριπλή φυγοκέντρη-
ση κι επιπολασμό με αντίσωμα CD71, ΜACS
και FISH, ώστε να υπολογίσουν τον ακριβή
αριθμό των εμπύρηνων ερυθρών με πυρήνες
που είχαν τρία σήματα. Συγκρίνοντας τα ευ-
ρήματά διαπίστωσαν πως πυρήνες με τρία σι-
νιάλα υπήρχαν στο 5% των εμπλουτισμένων
κυττάρων του 60% των περιπτώσεων σ. Down
και σε καμία από τις φυσιολογικές εγκυμοσύ-
νες. Τα ευρήματα αυτά (Πίνακας 3)  ήταν
ανάλογα με τα αποτελέσματα του προγεννη-
τικού ορμονικού ελέγχου του δευτέρου τριμή-
νου. Τοποθετώντας σαν όριο το 3% των πυ-
ρήνων με τρία σήματα, η ευαισθησία για σύν-
δρομο Down ήταν 97% και το ψευδώς θετικό
ποσοστό ήταν 13%. Τα αρνητικά σήματα για
την εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη ήταν 3%. Ίσως
θα μπορούσε να γίνεται FISH στο μητρικό αί-
μα που έχει υποστεί επεξεργασία για ανεύ-
ρεση εμβρυϊκών κυττάρων στις γυναίκες υψη-
λού κινδύνου για τρισωμίες, αφού πρώτα οι
γυναίκες αυτές επιλεγούν από το γενικό πλη-
θυσμό με τη σημερινή μέθοδο προγεννητικού
ελέγχου (συνδυασμός μητρικής ηλικίας, αυ-
χενικής διαφάνειας, b-hCG και ΡΑΡΡ-Α).
Ακολουθώντας αυτή την τεχνική θα μπορού-
σε να μειωθεί στο 1% του γενικού πληθυσμού
το ποσοστό που έχει ένδειξη για CVS (γυναί-
κες με 3% θετικών σημάτων για τρισωμία και
γυναίκες χωρίς θετικά σινιάλα για εμβρυϊκή
αιμοσφαιρίνη) έναντι του 5% που ισχύει με
τα σημερινά τεστ.
Τα εμβρυϊκά κύτταρα και το ελεύθερο εμβρυ-
ϊκό DNA βρίσκονται σε πολύ μικρές αναλο-
γίες στο μητρικό αίμα και αυτό καθιστά με-
γάλη την ανάγκη εξέλιξης των τεχνικών
εμπλουτισμού / διαχωρισμού. Η ανεπαρκής
κατανόηση της εμβρυομητρικής κυκλοφορίας
και η έλλειψη ενός κατάλληλου ειδικού δεί-

κτη για τα εμβρυϊκά κύτταρα δυσχεραίνει την
κλινική εφαρμογή του μη-επεμβατικού προ-
γεννητικού ελέγχου.

Συμπεράσματα

Εάν η προγεννητική διάγνωση γίνει εφικτή,
χωρίς χρήση επεμβατικής μεθόδου, τότε θα
μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλες τις εγκύους
χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για το έμβρυο.
Αναμένουμε τη χρήση των εμβρυϊκών κύττα-
ρων και του ελεύθερου εμβρυϊκού DNA για
την αύξηση της ευαισθησίας του screening
1ου τριμήνου της εγκύου ή για μη-επεμβατική
προγεννητική διάγνωση παθολογικών κατα-
στάσεων του εμβρύου, ενώ η έρευνα συνεχί-
ζεται με γρήγορους ρυθμούς.

Fetal cells and free fetal DNA. What do we
know today and how they apply to non-in-
vasive prenatal diagnosis?
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Summary
The discovery of fetal cells and free fetal
DNA in maternal circulation has been the in-
centive for both gynecologists and geneticists
to the development of a non-invasive, accu-
rate and safe prenatal diagnosis. Up to the
present day, five types of fetal cells have been
isolated and these are the following: granulo-
cytes, stem cells, lymphocytes, trophoblasts
and nucleated red blood cells. Fetal cells and
free fetal DNA could make feasible the idea
of an accurate and non-invasive prenatal diag-
nosis. The efforts have been strenuous, during
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the last decade, so that new molecular
biotechnology techniques such as PCR and
DNA probes, as well as methods of molecular
enrichment such as Magnetic Cell Sorting-
MACS or Fluorescence Activated Cell Sort-
ing-FACS have developed and allowed the di-
agnosis of many chromosomal abnormalities,
inherited monogenetic diseases or high risk
conditions of the fetus. 
If prenatal diagnosis becomes possible with-
out the use of invasive techniques, then it
could be performed to all the pregnant
women, risk-free for the fetus. It is worth to
mention, that over 70% of the newborns with
the Down syndrome are delivered by women
under the age of thirty-five. This makes even
more necessary an effective prenatal diagnosis
that could be performed to all women regard-
less of the age or any risk factors. 

Key words: fetal cells, free fetal DNA, non-invasive prenatal

diagnosis, MACS, FACS.
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Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Εμβρυϊκή γαστρική 
ψευδομάζα. 
Ένα τυχαίο 

υπερηχογραφικό 
εύρημα

Περίληψη
Με αφορμή την απεικόνιση κατά τη διάρκεια υπερηχογραφήμα-
τος ρουτίνας στις 31 εβδομάδες κύησης, μίας ανομοιόμορφης
και ελαφρώς ηχογενούς μάζας στο εσωτερικό της εμβρυϊκής
στομαχικής κοιλότητας, πραγματοποιείται μία ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας σχετικά με την εμβρυϊκή γαστρική ψευδομάζα,
και προτείνεται ένας αλγόριθμος αντιμετώπισης.

Λέξεις - κλειδιά: γαστρική ψευδομάζα

Παρουσίαση Περιστατικού

Κατά τη διάρκεια υπερηχογραφήματος ανάπτυξης στις 31
εβδομάδες κύησης, παρατηρείται μία ανομοιόμορφη και
ελαφρώς ηχογενής μάζα στο εσωτερικό της εμβρυϊκής στο-
μαχικής κοιλότητας. Οι διαστάσεις της μάζας ήταν 6 x 10 x 3
χιλιοστά, και παρουσίαζε κίνηση στην real-time υπερηχο-
γραφική απεικόνιση. Η ενδοστομαχική μάζα εμφανιζόταν
σε όλες τις υπερηχογραφικές τομές, γεγονός που φανερώ-
νει ότι δεν πρόκειται για κατασκευασμένη εικόνα από την
εκπομπή υπερήχων. (Εικόνα 1) Η έγχρωμη Doppler υπερη-
χογραφία δεν εμφάνιζε κάποια αγγείωση της μάζας. 
Το ιστορικό της συγκεκριμένης κύησης δεν παρουσίαζε  κά-
ποια ιδιαιτερότητα. Πρόκειται για πρωτοτόκο γυναίκα 19
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ετών με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό. Η ομάδα
αίματος της είναι Α Ρέζους θετικό, με έμμεσο
Coombs αρνητική, και με αντισώματα (IgG
θετικά, IgM αρνητικά) για την ερυθρά , το το-
ξόπλασμα και τον κυτταρομεγαλοϊό.  Η κύη-
ση προήρθε από αυτόματη σύλληψη, και πα-
ρουσίασε ένα ολιγοήμερο επεισόδιο κολπι-
κής αιμόρροιας στις 6 εβδομάδες κύησης χω-
ρίς υπερηχογραφικά στοιχεία αποκόλλησης ή
ενδομήτριου αιματώματος. Ο προγεννητικός
έλεγχος πρώτου τριμήνου (υπερηχογραφικός
και βιοχημικός) ήταν φυσιολογικός. Το μορ-
φολογικό υπερηχογράφημα 2ου τριμήνου πα-
ρουσίασε μία φυσιολογική ανάπτυξη του εμ-
βρύου, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο παθολογικό
εύρημα στην εμβρυϊκή ανατομία. Ο πλακού-
ντας ήταν πρόσθιος με φυσιολογική πρόσφυ-
ση και ωρίμανση. 
Η ανάπτυξη του εμβρύου ήταν στα φυσιολο-
γικά όρια (60 εκατοστιαία θέση), χωρίς κά-
ποιο εύρημα στον μορφολογικό έλεγχο. Ο
πλακούντας απεικονίζεται φυσιολογικός ωρί-

μανσης grade 0, χωρίς στοιχεία αιματώματος
ή αποκόλλησης. Το αμνιακό υγρό ήταν στα
φυσιολογικά όρια, όπως επίσης το βιοφυσικό
προφίλ του εμβρύου καλό. Η ροομετρία
Doppler στην ομφαλική αρτηρία και στη μέση
εγκεφαλική αρτηρία ήταν φυσιολογική όπως
επίσης και η μέγιστη συστολική ταχύτητα της
ροοομετρίας Doppler στη μέση εγκεφαλική
αρτηρία. Τα υπερηχογραφικά ευρήματα δεν
συνηγορούσαν για  εμβρυομητρική αιμορρα-
γία ούτε σημεία  εμβρυϊκής αναιμίας. Στον
υπερηχογραφικό επανέλεγχο μετά από 13 μέ-
ρες η εικόνα της γαστρικής ψευδομάζας είχε
εξαφανιστεί.(εικόνα 2)

Συζήτηση
Η γαστρική ψευδομάζα ονομάζεται με αυτό
τον τρόπο διότι δεν πρόκειται για μάζα από
τον ιστό του στομάχου, αλλά για υπερηχογρα-
φική εικόνα στο γαστρικό αυλό. Η ακριβής
αιτιολογία τους δεν είναι ακόμα γνωστή. Πι-
θανόν πρόκειται για συσσωμάτωση κυττάρων

Εικόνα 1: Υπερηχογράφημα στις 32 εβδομάδες. Γαστρική Ψευδομάζα
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από την κατάποση του αμνιακού υγρού, εξαι-
τίας του ήπιου περισταλτισμού του εμβρυικού
στόμαχου κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου
κύησης.1 Επίσης, η υπερηχογραφική εικόνα
γαστρικής ψευδομάζας μπορεί να συνοδεύει
μία ενδο-αμνιοτική αιμορραγία2 ή περιτονίτι-
δα από μηκώνιο.3 Οι πιο συχνές αιτίες ενδοα-
μνιοτικής αιμορραγίας είναι η αποκόλληση
του πλακούντα, και η ύπαρξη προδρομικού
πλακούντα που αιμορραγεί. Ας σημειωθεί
επίσης, ότι μετά από αμνιοπαρακέντηση δύ-
ναται να υπάρξει μικρή ενδοαμνιοτική αιμορ-
ραγία.  Ως εκ τούτου, η ανακάλυψή της γα-
στρικής ψευδομάζας σε ένα υπερηχογράφη-
μα θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν έλεγ-
χο του πλακούντα, του αμνιακού υγρού, της
ζωτικότητας του εμβρύου, καθώς και της
ροής Doppler της ομφαλικής αρτηρίας και
της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Ο προτει-
νόμενος αλγόριθμος αντιμετώπισης του υπε-
ρηχογραφικού αυτού ευρήματος απεικονίζε-
ται στο σχήμα 1. Οι λίγες μέχρι τώρα μελέτες

έδειξαν ότι όταν η γαστρική ψευδομάζα δεν
συνοδεύεται από κάποιο άλλο υπερηχογρα-
φικό εύρημα, δεν έχει κάποια επίπτωση στο
έμβρυο ή στην εξέλιξη της εγκυμοσύνης. Τις
περισσότερες φορές υποστρέφει. Εάν η ψευ-
δομάζα παραμένει, καλό θα ήταν να επανα-
ληφθεί ο παραπάνω υπερηχογραφικός έλεγ-
χος του εμβρύου ώστε να αποκλειστεί μία αρ-
γά εξελισσόμενη παθολογία.

Συμπέρασμα
Η εμβρυϊκή γαστρική ψευδομάζα είναι η
απεικόνιση υπερηχογραφικά του ηχογενούς
περιεχομένου του στομάχου. Η εύρεση του
θα πρέπει να συνοδεύεται από περαιτέρω
υπερηχογραφικό έλεγχο, κυρίως για αιμορ-
ραγία στην αμνιοτική κοιλότητα. Εφ'όσον δεν
παρατηρηθούν συνοδά παθολογικά υπερηχο-
γραφικά ευρήματα, η εικόνα της γαστρικής
ψευδομάζας υποστρέφει χωρίς καμία επίπτωση
στην εξέλιξη της εγκυμοσύνης και στο έμβρυο.
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Εικόνα 2: Επανάληψη υπερηχογραφήματος στις 33 εβδομάδες. Η γαστρική ψευδομάζα δεν απεικονίζε-
ται πλέον.
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Fetal gastric pseudomass. 
A random ultrasound finding
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Summary
This is a case report of a random ultrasound
finding during a routine ultrasound fetal scan at
31 weeks. It is about an heterogenous echogenic
mass discovered inside the fetal stomach lumen.
A review of the literature is realized and a man-
agement algorithm is suggested.

Key words: gastric pseudomass
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Σχήμα 1: Αλγόριθμος αντιμετώπισης της Γαστρικής ψευδομάζας.
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18f-fdg pet scan 
και καρκίνος ωοθηκών:

νεότερα δεδομένα

Περίληψη
Ο καρκίνος των ωοθηκών αποτελεί το 15-20% των γυναικολογι-
κών καρκίνων όντας ο τρίτος σε συχνότητα μετά το καρκίνο του
ενδομητρίου και του τραχήλου της μήτρας. Το γεγονός ότι δια-
δράμει σιωπηλά μέχρι σχεδόν τα τελευταία του στάδια, καθιστά
δύσκολη την έγκαιρη διάγνωσή του. Αναφέρεται ότι την στιγμή
της διάγνωσής τους το 70% περίπου των όγκων έχουν ήδη μετα-
σταθεί. Η διάγνωση προϋποθέτει την υποψία της νόσου εκ μέ-
ρους του ιατρού και στηρίζεται κυρίως στη γυναικολογική εξέ-
ταση σε συνδυασμό με απεικονιστικές μεθόδους (υπερηχογρά-
φημα,CT,MRI) και με την μέτρηση ορισμένων βιοχημικών δει-
κτών (CA-125,TAG72,M-CSF,OVXI).
Τα τελευταία χρόνια συζητείται όλο και περισσότερο ο ρόλος

και οι εφαρμογές της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων ή αλ-
λιώς ποζιτρονικής τομογραφίας (PET Scan) μόνης ή κυρίως σε
συνδυασμό με την αξονική τομογραφία (PET/CT Scan) καθώς
επίσης και η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η νέα αυτή πολ-
λά υποσχόμενη μέθοδος στη διάγνωση, σταδιοποίηση, απόφαση
θεραπείας και έλεγχο πορείας-υποτροπών του καρκίνου των ωο-
θηκών. Στο παρόν κείμενο επιχειρείται να αναδειχθούν τα ανω-
τέρω μέσα από μια ανάλυση των πρόσφατων βιβλιογραφικών
και διαδυκτιακών αναφορών.

Λέξεις - κλειδιά: 18F-FDG PET scan, καρκίνος ωοθηκών, γυναικολογικός καρ-
κίνος, τομογραφία ποζιτρονίων

47

KWTSOPOULOS  19/3/2009  01:36 μμ  Σελίδα47



Κωτσόπουλος και Τσάπανος18f-fdg pet scan και καρκίνος ωοθηκών: νεότερα δεδομένα

48

Εισαγωγή

Η PET (Positron Emission Tomography) εί-
ναι μέθοδος απεικόνισης της πυρηνικής ια-
τρικής. Πρόκειται για μέθοδο λειτουργικής
κυρίως απεικόνισης (σαν το functional MRI)
με χρήση ραδιοϊσοτόπων ενσωματωμένων χη-
μικώς εντός βιολογικώς δραστικών μορίων.
Το συχνότερα χρησιμοποιούμενο μόριο είναι
ένα σάκχαρο, η fluorodeoxyglucose(FDG)
και ραδιοϊσότοπο το fluorine-18 (18-F). Κα-
θώς το ραδιοϊσότοπο εγχύεται εντός της κυ-
κλοφορίας του αίματος, το βιολογικό μόριο
συγκεντρώνεται σε μεγαλύτερες πυκνότητες
σε περιοχές αυξημένης μεταβολικής δραστη-
ριότητας-hot spot (π.χ. μυοκάρδιο, εγκέφα-
λος, καρκινικά κύτταρα). Το ραδιοϊσότοπο
διασπώμενο (positive beta decay) εκπέμπει
ένα ποζιτρόνιο (αντισωματίδιο του ηλεκτρο-
νίου) το οποίο αλληλεπιδρώντας με ένα ηλε-
κτρόνιο, εκπέμπει δυο φωτόνια. Η ανίχνευση
όλων των εκπεμπόμενων φωτονίων και η επε-
ξεργασίας τους από κεντρική υπολογιστική
μονάδα δίνει τελικά τις εικόνες της PET.
Ωστόσο οι προσλαμβανόμενες από την PET
απεικονίσεις στερούνται ανατομικής ακρίβει-
ας γεγονός που οδηγεί σε ολοένα και συχνό-
τερη χρήση του υβριδίου PET/CT που συν-
δυάζει την ακρίβεια των λειτουργικών απει-
κονίσεων της PET με τις ανατομικές λεπτομέ-
ρειες της αξονικής τομογραφίας.

Συζήτηση
Η PET, ως διαγνωστική μέθοδος, βρίσκει
εφαρμογή σε λιγότερο ή περισσότερο πειρα-
ματικό επίπεδο, σε διάφορους γυναικολογι-
κούς καρκίνους. Υπάρχουν εργασίες που πε-
ριγράφουν την εφαρμογή της στο καρκίνο
του αιδοίου, του κόλπου, του τραχήλου της
μήτρας, του ενδομητρίου και των ωοθηκών. 
Ο ρόλος της PET στην αρχική διάγνωση του
πρωτοπαθούς ωοθηκικού καρκίνου είναι ιδι-
αίτερα σημαντικός. Όπως απέδειξαν οι
Yamamoto Y. και συν.1 ο συνδυασμός FDG-
PET/CT έχει υψηλή διαγνωστική αξία στο
διαχωρισμό μεταξύ κακοηθών και καλοηθών
ωοθηκικών όγκων, χαμηλή ωστόσο αξία στο
διαχωρισμό μεταξύ οριακών (borderline) και
καλοηθών εξεργασιών. Επίσης μπορεί να

βοηθήσει στο χαρακτηρισμό ωοθηκικών μα-
ζών που έχουν διεγνωσθεί ως κακοήθειες με
βάση την μαγνητική τομογραφία. Η σύγκριση
δηλαδή και οι διαφορές των εικόνων MRI
και PET μπορούν να βοηθήσουν στο διαχωρι-
σμό borderline από κακοήθεις ωοθηκικούς
όγκους2. Την υψηλή διαγνωστική αξία της
PET/CT στη διάγνωση πρωτοπαθούς ωοθηκι-
κού καρκίνου αναδεικνύουν προοπτικές με-
λέτες που παρουσιάζουν την υψηλή εξειδί-
κευση (92,5%) και ευαισθησία (100%) της
μεθόδου3. 
Αναφορικά με την προεγχειρητική σταδιο-
ποίηση η χρήση PET προσφέρει νέες προο-
πτικές. Συνδυαζόμενη με την καθιερωμένη
ως κύρια προεγχειρητική απεικονιστική μέ-
θοδο σταδιοποίησης αξονική τομογραφία,
προσφέρει σαφώς βελτιωμένες απεικονίσεις
και αυξημένη ευαισθησία (69,4% στο
PET/CT έναντι 37,6% μόνο της CT) και εξει-
δίκευση (από 97,1% στη CT στο 97,5% στο
PET/CT)4,5. Συγκρινόμενη σε μία εργασία
των Castellucci P. και συν. με την διακολπική
υπερηχογραφία (TVUS) η μέθοδος PET/CT
φαίνεται να πλεονεκτεί σε εξειδίκευση
(100% έναντι 61%) και να υστερεί ελαφρά
σε ευαισθησία (87% έναντι 90% της TVUS)6.
Ο τομέας του καρκίνου των ωοθηκών στον
οποίον η ποζιτρονική τομογραφία βρίσκει τις
περισσότερες εφαρμογές της είναι η παρακο-
λούθηση της πορείας και των υποτροπών της
νόσου. Πολλές ασθενείς με καρκίνο ωοθη-
κών βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για υπο-
τροπή κυρίως τα 2 πρώτα χρόνια που έπονται
της αρχικής θεραπείας. Παρά την παρακο-
λούθηση των επιπέδων του CA125 συνδυαζό-
μενων με την αξονική τομογραφία, τη μαγνη-
τική τομογραφία και το υπερηχογράφημα
ένας σημαντικός αριθμός περιστατικών υπο-
τροπών μπορεί να διαφύγει της διάγνωσης ή
να θέσει διλλήματα σε αυτή7. Σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις η βοήθεια που μπορεί να προσφέ-
ρει η PET είναι σημαντική. Αυτό οφείλεται
σε σημαντικό βαθμό στη υψηλή ευαισθησία
(93,3% και 88,2% αντίστοιχα σε δυο πρόσφα-
τες μελέτες) και εξειδίκευση (96,9% και
71,4% στις ίδιες εργασίες)8,7 της μεθόδου θε-
ωρώντας ως σημεία αναφοράς ιστολογικά
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και κλινικά ευρήματα. Σε μία έρευνα 32 γυ-
ναίκες ύποπτες για υποτροπή ωοθηκικού
καρκίνου υπεβλήθησαν σε έλεγχο με CT και
κατόπιν σε έλεγχο με PET/CT. Στον έλεγχο
με την αξονική τομογραφία 20 γυναίκες
(62,5%) εμφάνισαν στοιχεία υποτροπής ενώ
στον έλεγχο με PET/CT ευρήματα είχαν 29
από τις 32 γυναίκες (90,6%)9. Στην περίπτωση
δηλαδή αυτή η χρήση του PET/CT μπόρεσε
να ανιχνεύσει υποτροπές σε εννέα επιπλέον
γυναίκες (28,1%). Αντίστοιχα σε μία άλλη ερ-
γασία το PET/CT μπόρεσε να ανιχνεύσει
στοιχεία υποτροπής σε γυναίκες που εμφάνι-
ζαν μεν αύξηση των επιπέδων του CA125 εί-
χαν όμως αρνητική CT, καθώς επίσης και σε
γυναίκες με φυσιολογικά επίπεδα CA125 αλ-
λά με κλινικά συμπτώματα ύποπτα για υπο-
τροπή της νόσου10. Στην ίδια εργασία η διε-
νέργεια PET/CT σε γυναίκες με ήδη διαγνω-
σμένη υποτροπή της νόσου με βάση τη συμβα-
τική CT, μπόρεσε να βοηθήσει στη τροποποί-
ηση της θεραπείας. Ακόμα πολύ σημαντικό
είναι το γεγονός ότι η χρήση του PET/CT με
συνεχή μέτρηση των επιπέδων του CA125
μπορεί να ανιχνεύσει πρώιμες υποτροπές της
νόσου πριν εκδηλωθούν κλινικά συμπτώμα-
τα11.
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Εικόνα 1: Ολόσωμο PET/CT ασθενούς ηλικίας 53
ετών με ιστορικό ωοθηκικής νεοπλασίας. Απεικό-
νιση φυσιολογικής δραστηριότητας καρδιάς, νε-
φρών και ουροδόχου κύστης. Καμία απόδειξη
προφανούς μεταστατικής εστίας. Πηγή:
Thompson Cancer Center 

Εικόνα 2:  PET Scan: οπισθοπεριτοναϊκή λεμφα-
δενική μετάσταση αριστερά σε υποτροπή Ca ωο-
θήκης. Πηγή: North Texas Clinical PET Institute 

Εικόνα 3: PET (αριστερά) και PET/CT (δεξιά):
Δυο μεταστατικές εστίες στην οσφυ-
ϊκή χώρα πλησίον του δεξιού νεφρού 10mm και
4mm αντίστοιχα, Πηγή: University of Tennessee,
Knoxville, TN, Dr. David Townsend 
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Ωστόσο ένας τομέας στον οποίο φαίνεται το
PET/CT να υστερεί συγκριτικά με την μαγνητι-
κή τομογραφία είναι η διάγνωση τοπικών πυε-
λικών και περιτοναϊκών υποτροπών εμφανίζο-
ντας μικρότερη ευαισθησία και ακρίβεια
(accuracy) (43% και 86% στο PET/CT σε σχέ-
ση με 75% και 94% στην MRI αντίστοιχα), εξα-
κολουθεί όμως να υπερτερεί της μαγνητικής το-
μογραφίας στη διάγνωση λεμφαδενικών και
απομακρυσμένων μεταστάσεων12.
Τέλος αναφορά πρέπει να γίνει στη βοήθεια
που μπορεί να προσφέρει το PET/CT στη επι-
λογή της θεραπείας των υποτροπών του καρκί-
νου των ωοθηκών μέσω της καλύτερης και
ακριβέστερης επανασταδιοποίησης (restaging)
που προσφέρει. Οι T.Blodgett, C.Meltzer, D.
Townsend και συν. σε εργασία τους περιγρά-
φουν τα αποτελέσματα διενέργειας PET/CT
ελέγχου σε 200 γυναίκες με καρκίνο ωοθηκών,
τραχήλου της μήτρας και ενδομητρίου. Από τις
γυναίκες αυτές, 26 (11 με Ca τραχήλου και 15

με Ca ωοθηκών), εκτιμήθηκαν για καθορισμό-
σχεδιασμό της θεραπείας. Σε ποσοστό 45%
(5/11) των γυναικών με καρκίνο του τραχήλου
και 80% (12/15) αυτών με καρκίνο ωοθηκών,
το PET/CT ανέδειξε επιπλέον βλάβες από αυ-
τές που ευρέθησαν με την προ της θεραπείας
διενεργηθείσα CT. Ως αποτέλεσμα αυτών των
ευρημάτων, η θεραπεία 3 γυναικών τροποποιή-
θηκε από πιθανή χειρουργική μιας μεμονωμέ-
νης βλάβης σε χημειοθεραπεία, 10 γυναικών
από παρακολούθηση (λόγω αρνητικής ή διφο-
ρούμενης CT) σε χημειοθεραπεία διάσωσης
και σε 4 γυναίκες έγινε επέκταση του πεδίου
ακτινοβολίας ώστε να καλυφθούν οι επιπλέον
βλάβες.13,14 Η πλέον ενδιαφέρουσα ίσως πρό-
ταση είναι η χρήση του PET/CT περιεγχειρητι-
κά και της 18F-FDG PET διεγχειρητικά με
σκοπό πάντα τον καλύτερο εντοπισμό και
κατ'επέκταση την εξαίρεση των μεταστατικών
εστιών15.
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Εικόνα 4: CT, PET και PET/CT ασθενούς 53 ετών. Η ασθενής αρχικά υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβα-
ση λόγω καρκίνου ωοθήκης. Εννέα έτη αργότερα έλαβε χημειοθεραπεία λόγω υποτροπής. Οκτώ μήνες
μετά τη χημειοθεραπεία υψηλές τιμές καρκινικών δεικτών του αίματος θέτουν την υποψία νέας υποτρο-
πής. Η CT που διενεργήθη δεν ανέδειξε κοιλιακή ή πυελική μετάσταση ή στοιχεία υποτροπής (φωτο-
γραφία κάτω αριστερά). Αντίθετα η PET/CT ανέδειξε σαφή υποτροπή της νόσου επί του εντέρου.
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Συμπεράσματα
Συμπερασματικά η ποζιτρονική τομογραφία
κυρίως συνδυαζόμενη με την αξονική τομο-
γραφία φαίνεται να προσφέρει νέες δυνατό-
τητες καλύτερης αρχικής διάγνωσης, σταδιο-
ποίησης, απόφασης θεραπείας και παρακο-
λούθησης της πορείας-υποτροπών του καρκί-
νου των ωοθηκών. Είναι χαρακτηριστικό το
γεγονός ότι στα τελευταία (2007) guidelines
για την σταδιοποίηση και το follow-up του
καρκίνου των ωοθηκών αναφέρεται και η
εφαρμογή κοιλιακού και πυελικού FDG-
PET/CT στον αποκλεισμό υποτροπών της νό-
σου, έστω και αν οι ανωτέρω οδηγίες περι-
γράφουν το PET/CT ως μέθοδο με χαμηλότε-
ρο βαθμό καταλληλότητας συγκριτικά με την
CT και το CA-125, υψηλότερο όμως της MRI
και του υπερηχογραφήματος16. Πρόκειται για
μια νέα πολλά υποσχόμενη τεχνική της πυρη-
νικής ιατρικής που δεν έρχεται να αντικατα-
στήσει τις υπάρχουσες μεθόδους αλλά να τις
συμπληρώσει.

18f-fdg pet scan and ovarian cancer: 
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Summary
Ovarian cancer represents the 15-20% of gy-
naecological cancers being the third in fre-
quency after endometrial and cervical cancer.
The fact that its progression is without symp-
toms up to almost its last stages, render diffi-
cult its prompt diagnosis. It is reported that at
the time of diagnosis about 70% of ovarian
cancers have already metastasised. Diagnosis
presupposes the suspicion of the disease on
behalf of the doctor and depends mainly on
gynaecological examination in combination
with imaging methods (ultrasound, CT, MRI)
and with the count of some biochemical indi-
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Εικόνα 5: Ασθενής 50 ετών με ιστορικό Ca ωοθήκης. Συμπλήρωσε ένα κύκλο ακτινοθεραπείας στη πύε-
λο και παραπέμφθηκε για εκτίμηση πιθανής υποτροπής της νόσου. Η PET/CT που διενεργήθη ανέδειξε
εστία μη φυσιολογικής πρόσληψης FDG αριστερά στη πύελο, πλάγια του ουρητήρα και χωριστά από
αυτόν (βέλος). Κατά τη λαπαροτομία ανευρέθη μάζα σε ομάδα λεμφαδένων. Η παθολογοανατομική
εξέταση ανέδειξε κακοήθεια της μάζας. Πηγή: University of Pittsburgh - PET/CT Scanner.
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cators (CA-125, TAG72, M-CSF, OVXI).
Over the last years the role and the applica-

tions of positron emission tomography (PET
Scan) on its own or mainly combined with
computerised tomography (PET/CT Scan) is
being increasingly discussed, as well as the aid
that can offer this new promising method in
diagnosis, staging, decision of treatment and
recurrence control of ovarian cancer. In the
present paper an attempt has been made to
present the above through an analysis of re-
cent bibliographic and internet references.

Key words: 18F-FDG PET scan, Ovarian cancer, Gynecologi-

cal cancer, Positron tomography
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