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Πανεπιστημίου Κρήτης

Μονήρης 
ομφαλική αρτηρία: 

υπερηχογραφική 
διάγνωση, διερεύνηση

και γενετική 
συμβουλευτική

Περίληψη
O ομφάλιος λώρος αποτελείται από δυο ομφαλικές αρτηρίες και
μια ομφαλική φλέβα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις η μια ομ-
φαλική αρτηρία απουσιάζει, κατάσταση η οποία περιγράφεται
ως «μονήρης ομφαλική αρτηρία» (ΜΟΑ). Αποτελεί δε την πιο
συχνή παθολογική οντότητα που σχετίζεται με τον ομφάλιο λώ-
ρο και ανευρίσκεται στο 0.8-1.9% του συνόλου των γεννήσεων, ή
στο 0.5% των φυσιολογικών νεογνών. Συνήθως αποτελεί μεμο-
νωμένο υπερηχογραφικό εύρημα σε ένα κατά τα αλλά φυσιολο-
γικό έμβρυο, αλλά μπορεί να συνοδεύεται από ανατομικές ανω-
μαλίες που αφορούν κατά κύριο λόγο το ουροποιητικό και το
καρδιαγγειακό σύστημα ή ακόμα και από παθολογικό καρυότυ-
πο. Έχει επίσης συσχετισθεί με αυξημένη πιθανότητα ενδομή-
τριας υπολειπόμενης εμβρυικής ανάπτυξης, χαμηλό βάρος γέν-
νησης και προωρότητα. Η ευαισθησία της υπερηχογραφικής
διάγνωσης της ΜΟΑ, που πραγματοποιείται συνήθως στη διάρ-
κεια του δευτέρου τριμήνου, έχει σημαντικά βελτιωθεί με τη
χρήση της Doppler υπερηχογραφίας. Αντικρουόμενες είναι οι
θέσεις που έχουν διατυπωθεί στη βιβλιογραφία σχετικά με το
διαγνωστικό έλεγχο που συνιστάται μετά τη διάγνωση ΜΟΑ κα-
θώς και για την περαιτέρω παρακολούθηση της πορείας της
εγκυμοσύνης. Ο αναλυτικός έλεγχος της ανατομίας του εμβρύ-
ου θεωρείται επιβεβλημένος, ενώ το υπερηχογράφημα εμβρυι-
κής καρδιάς, η ανάγκη εκτέλεσης καρυοτύπου, η συχνότητα
ελέγχου της εμβρυικής ανάπτυξης και το υπερηχογράφημα

177
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καρδιάς και νεφρών μετά τη γέννηση αποτελούν
ζητήματα στα οποία έχουν διατυπωθεί διαφορε-
τικές απόψεις τις οποίες η παρούσα ανασκόπη-
ση συνοπτικά παρουσιάζει.

Λέξεις - κλειδιά: μονήρης ομφαλική αρτηρία, συγγενείς ανω-
μαλίες, ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη, εμβρυικό υπε-
ρηχοκαρδιογράφημα, ανευπλοειδία, τρισωμία 21, τρισωμία

18, καρυότυπος εμβρύου, γενετική συμβουλευτική

Εισαγωγή
Ο ομφάλιος λώρος (ΟΛ) και τα ανατομικά
στοιχεία που περιέχει σχηματίζονται μεταξύ
της 13ης και 38ης μέρας1 μετά τη σύλληψη και
απαρτίζονται από δυο ομφαλικές αρτηρίες
(ΟΑ) και μια ομφαλική φλέβα (ΟΦ). Ο ρό-
λος του ΟΛ στην ενδομήτρια ανάπτυξη είναι
σημαντικός καθώς αποτελεί το σύνδεσμο
ανάμεσα στον πλακούντα και στο έμβρυο. Ως
«μονήρης ομφαλική αρτηρία» (ΜΟΑ) περι-
γράφεται η κατάσταση εκείνη στην οποία
υπάρχει η μία μόνο εκ των δύο ΟΑ και εμφα-
νίζεται με συχνότητα που ποικίλλει από 0.8%
έως 1.9% στις γεννήσεις ζώντων νεογνών2. Η
συχνότητα αυτή είναι σημαντικά υψηλότερη
(5.9%) σε κυήσεις υψηλού κινδύνου που μετά
τον υπερηχογραφικό έλεγχο 11ης-14ης εβδο-
μάδας κύησης πρόκειται να υποβληθούν σε
βιοψία τροφοβλάστης για έλεγχο του εμβρυϊ-
κού καρυοτύπου3. Η παρουσία ΜΟΑ είναι
επίσης αυξημένη σε μελέτες που αφορούν έμ-
βρυα με χρωμοσωματική ανωμαλία2-6 καθώς
και σε κυήσεις με επιπλοκές όπως πρόωρο
τοκετό, χαμηλό βάρος γέννησης, ενδομήτρια
καθυστέρηση της ανάπτυξης (IUGR) και πε-
ριγεννητικό θάνατο4,7-9. Τέλος, αναφέρεται
αυξημένη συχνότητα σε δίδυμες κυήσεις (έως
3-4 φορές) συγκριτικά με τις μονήρεις κυή-
σεις χωρίς όμως αυτό να συνοδεύεται από
αυξημένη παρουσία συγγενών ανωμαλιών10. 
Τρεις παθογενετικοί μηχανισμοί έχουν προ-
ταθεί για να εξηγήσουν την απουσία της μιας
εκ των δύο ΟΑ: α) πρωτογενής αγενεσία, β)
δευτερογενής ατροφία ή ατρησία μιας προη-
γούμενα φυσιολογικής ΟΑ, γ) παραμονή της
πρωτογενούς αλλαντοειδούς αρτηρίας11. Θε-
ωρείται ότι ο δεύτερος μηχανισμός είναι ο

συχνότερα απαντώμενος12. H ΜΟΑ ταξινο-
μείται σε 4 τύπους αλλά το 98% των περιπτώ-
σεων αφορά τον τύπο Ι, όπου η ΟΑ είναι αλ-
λαντοειδούς προέλευσης, ξεκινά είτε από τη
δεξιά ή την αριστερή κοινή λαγόνιο αρτηρία,
συνοδεύεται από την αριστερή ΟΦ και σχετί-
ζεται με αυξημένη πιθανότητα για ανωμαλίες
του ΚΝΣ, του ουροποιογεννητικού και του
καρδιαγγειακού συστήματος καθώς και με
ανευπλοειδία4,13. Ακολουθεί  με μεγάλη δια-
φορά ο τύπος II, όπου η ΟΑ είναι λεκιθικής
προέλευσης, συνοδεύεται επίσης από την
αριστερή ΟΦ, αφορά το 1.4% των περιπτώ-
σεων και σχετίζεται ενίοτε με σειρηνομελία
και σύνδρομο ραχιαίας υποστροφής (caudal
regression syndrome). Οι τύποι ΙΙΙ και ΙV που
αφορούν αντίστοιχα τη συνύπαρξη μίας ΟΑ
με δύο ΟΦ (τύπος III) ή με τη δεξιά ΟΦ (τύ-
πος IV) απαντώνται πολύ σπάνια4,13. Έχει
παρατηρηθεί ότι η αριστερή ΟΑ απουσιάζει
πιο συχνά συγκριτικά με τη δεξιά, χωρίς να
υπάρχει σαφής αιτιολογία για αυτό. Η δεξιά
ΟΑ έχει μεγαλύτερη διάμετρο από την αρι-
στερή, αλλά δεν είναι γνωστό αν η ασυμμε-
τρία αυτή και το γεγονός ότι ευνοείται η ανά-
πτυξη της αρτηρία της μιας πλευράς έναντι
της άλλης σχετίζεται με την παθογένεση της
ΜΟΑ1. Οι Αbuhamad και συν.2 παρατήρησαν
την ύπαρξη σημαντικής συσχέτισης ανάμεσα
στην εμφάνιση ανευπλοειδιών και στην απου-
σία της αριστερής ΟΑ ενώ οι Fukada και
συν.14 καθώς και οι Blazer και συν.15 δε κατέ-
δειξαν αξιόλογη σχέση μεταξύ του τύπου και
της σοβαρότητας των διαταραχών σε ένα έμ-
βρυο με ΜΟΑ με το ποια από τις δύο αρτη-
ρίες απουσιάζει.  
H MOA μπορεί να είναι μεμονωμένο εύρημα
ή να συνοδεύεται από άλλες ανωμαλίες. Από
το 1955 όταν οι Benirschke και Brown παρα-
τήρησαν πρώτοι ένα υψηλό ποσοστό (49%)
συγγενών ανωμαλιών σε 55 νεογνά με
ΜΟΑ16, ακολούθησαν πολλές μελέτες που
παρουσιάζουν το βαθμό συσχέτισης της
ΜΟΑ με δομικές και χρωμοσωματικές ανω-
μαλίες του εμβρύου ή με την ενδομήτρια κα-
θυστέρηση της ανάπτυξης. Πολλές από τις με-
λέτες αυτές παρουσιάζουν επίσης τη διαγνω-
στική προσέγγιση, τα πρωτόκολλα παρακο-
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λούθησης, την παρεχόμενη γενετική συμβου-
λευτική και την πρόγνωση της έκβασης της
κύησης. 

Υπερηχογραφική Διάγνωση

Η προγεννητική υπερηχογραφική διάγνωση
της ΜΟΑ περιγράφηκε πρώτη φορά στα τέλη
της δεκαετίας του '8017. Τα τελευταία χρόνια
η αναγνώριση των αγγείων του ΟΛ αποτελεί
απαραίτητο μέρος του πλήρους ελέγχου στα
πλαίσια του υπερηχογραφήματος που πραγ-
ματοποιείται στο δεύτερο τρίμηνο για τον
έλεγχο της ανατομίας του εμβρύου. Υποστη-
ρίζεται ότι ο αριθμός των αγγείων πρέπει να
εξετάζεται τόσο σε μια εγκάρσια τομή του
ελεύθερου τμήματος του ΟΛ (Εικόνα 1, 2)
όσο και κατά την πορεία τους ένθεν και έν-
θεν της ουροδόχου κύστεως με τη χρήση έγ-
χρωμης Doppler υπερηχογραφίας (Εικόνα
3)7. Με τις παραπάνω τομές επιτυγχάνεται με
ακρίβεια η απεικόνιση των δύο ΟΑ. Περιορι-
σμοί στην ευκρίνεια ή και ενίοτε στην ανα-
γνώριση των ομφαλικών αγγείων οφείλονται
στην μικρή εβδομάδα κύησης, το ολιγάμνιο,
την πολύδυμο εγκυμοσύνη και την παχυσαρ-
κία της μητέρας. Oι Jones και συν. (1993)
αναφέρουν ότι η ευαισθησία και η θετική
προγνωστική αξία της υπερηχογραφικής διά-
γνωσης της ΜΟΑ είναι αμφότερα 65%18. Οι

Catanzarite και συν. (1995) μελετώντας 87
περιστατικά με ΜΟΑ υπολογίζουν ότι η  θε-
τική προγνωστική αξία του υπερηχογραφή-
ματος όταν γίνεται από εξειδικευμένο υπερη-
χογραφιστή είναι 94%8. Οι Hill και συν.
(2001) αναφέρουν 85% ευαισθησία και
99.7% ειδικότητα στην υπερηχογραφική διά-
γνωση της ΜΟΑ σε μία μελέτη που αφορά
1027 έμβρυα και μάλιστα χωρίς τη χρησιμο-
ποίηση έγχρωμου Doppler19. Τα τελευταία
χρόνια με τη βελτίωση της ευκρίνειας των
σύγχρονων υπερηχογράφων καθώς και με
την προσθήκη του έγχρωμου Doppler πιθανά
να έχει ακόμη περισσότερο βελτιωθεί η δια-
γνωστική ευαισθησία. των υπερήχων στην
ανίχνευση της ΜΟΑ. Έτσι σήμερα η φυσιο-
λογική (ή παθολογική) απεικόνιση των αγγεί-
ων του λώρου μπορεί να γίνει με τρεις τομές:
α) απεικόνιση των τριών (ή δύο) αγγείων
ελεύθερου τμήματος του λώρου σε εγκάρσια
τομή (Εικόνα 1, 2 και 4),  β) απεικόνιση με
έγχρωμο Doppler της πορείας των δύο ΟΑ
εκατέρωθεν της ουροδόχου κύστεως (Εικόνα
3) ή της μία μόνο αρτηρίας σε ΜΟΑ (Εικόνα
5) και γ) ή η απεικόνιση και των τριών ομφα-
λικών αγγείων σε επιμήκη τομή του λώρου
(Εικόνα 6 και 7). Δεν υπάρχουν σαφή στοι-
χεία στη βιβλιογραφία σχετικά με το αν η
αξιοπιστία στην ανίχνευση των αγγείων του
ΟΛ βελτιώνεται ουσιαστικά αν χρησιμοποιη-
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Εικόνα 1. Εγκάρσια τομή ελεύθερου τμήματος
του ΟΛ όπου αναγνωρίζεται η χαρακτηριστική ει-
κόνα των τριών ομφαλικών αγγείων.

Εικόνα 2. Τα τρία ομφαλικά αγγεία σε εγκάρσια
τομή ελεύθερου τμήματος του ΟΛ με τη χρήση και
έγχρωμης Doppler υπερηχογραφίας.
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θούν η μία, οι δύο ή και οι τρεις από τις πα-
ραπάνω απεικονίσεις.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΜΟΑ υπόκειται
σε μια «αντιρροπιστική» αύξηση της διαμέ-
τρου της μέχρι και 1.5 φορά συγκρινόμενη με
την «φυσιολογική» ΟΑ. Η αύξηση αυτή - που
υπολογίζεται ότι είναι 1 χιλ. - είναι υπερηχο-
γραφικά αναγνωρίσιμη και σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις το μέγεθος του αγγείου πλησιάζει
αυτό της ΟΦ4,20. Η αιματική ροή μέσω της δι-
ευρυμένης αυτής μονήρους ΟΑ φαίνεται να
είναι διπλάσια της κανονικής, ειδικά μετά την
20η εβδομάδα της κύησης21. Αυτή η μεταβολή
συνοδεύεται από μείωση της αντίστασης στην
αιματική ροή όπως φαίνεται από μελέτες με
τη χρήση Doppler22. Ορισμένοι συγγραφείς
θεωρούν ότι οι μεταβολές αυτές καθιστούν
υψηλότερο το κίνδυνο τραυματισμού του ΟΛ
κατά τη διάρκεια ομφαλιδοπαρακέντησης με
εμφάνιση σοβαρότερης μορφής αιμορραγίας
αλλά και περισσότερο πιθανή την εμφάνιση
επιπλοκών όπως τη βραδυκαρδία που ακο-
λουθεί τη βαγοτονία23.  

Διαγνωστική Αξία

Η ΜΟΑ παρουσιάζεται ως μεμονωμένο εύ-
ρημα περίπου στο 0.5% των νεογέννητων που
θεωρούνται φυσιολογικά24. Αντιθέτως σε έμ-
βρυα με συγγενείς ανωμαλίες (κυρίως του

ουροποιογεννητικού και καρδιαγγειακού συ-
στήματος, και λιγότερο του σκελετικού συ-
στήματος και του ΚΝΣ) καθώς και σε έμβρυα
με χρωμοσωματικές ανωμαλίες ή IUGR, το
εύρημα αυτό απαντάται σε συχνότητα 2.5 έως
22.5%3, 24, 25.
Σε μια ομάδα ευπλοειδικών εμβρύων με
ΜΟΑ οι Catanzarite και συν. (1995)  διέγνω-
σαν IUGR σε ποσοστό 18% κατά την 22η-32η
εβδομάδα κύησης χωρίς να αναφέρεται επι-
βεβαίωση αυτής της παρατήρησης μετά τη
γέννηση8. Άλλοι συγγραφείς ανέφεραν την
ύπαρξη IUGR σε 15-26% των κυήσεων όπου
η διάγνωση της ΜΟΑ έγινε μετά τη γέννη-
ση9,10.  IUGR παρατηρείται πιο συχνά σε
ανευπλοειδικά παρά σε ευπλοειδικά έμβρυα
με ΜΟΑ - 28% και 15-20% αντίστοιχα12. Επι-
πλέον οι Leung και Robson (1989) αναφέ-
ρουν χαμηλό βάρος γέννησης νεογνών στο
28% του συνόλου των κυήσεων με ΜΟΑ και
στο 15-20% των κυήσεων εκείνων όπου δεν
υπήρχαν συνοδές συγγενείς ανωμαλίες9. Πα-
ρόμοια, οι Bryan και Kohler (1974) αναφέ-
ρουν χαμηλό βάρος γέννησης στο 21.9% κατά
τα λοιπά φυσιολογικών νεογνών26. Σε ευπλο-
ειδικά έμβρυα με μεμονωμένο εύρημα ΜΟΑ
παρατηρήθηκε IUGR στο 15-18% των περι-
πτώσεων8, ενώ στο 25-29% το βάρος γέννη-
σης ήταν μικρότερο από 2.500 γραμμάρια9,10.
Πιο προφανής είναι η διαφορά στο βάρος γέν-
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Εικόνα 3. Υπερηχογραφική απεικόνιση με έγχρω-
μο Doppler της φυσιολογικής πορείας των δύο ΟΑ
εκατέρωθεν της ουροδόχου κύστεως.

Εικόνα 4. Εγκάρσια τομή ελεύθερου τμήματος
του ΟΛ όπου αναγνωρίζεται η παρουσία μίας ΟΑ
και της ΟΦ.
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νησης στις δίδυμες κυήσεις όπου το νεογνό με
ΜΟΑ είναι κατά μέσο όρο 500 γραμ. μικρότε-
ρο από το άλλο. Ο μέσος όρος του βάρους γέν-
νησης υπολογίζεται να είναι 1.730 γραμ. και
2.280 γραμ. αντίστοιχα9. Το χαμηλότερο αυτό
σωματικό βάρος σε έμβρυα/νεογνά με ΜΟΑ
πιθανόν να οφείλεται σε μείωση της κυτταρο-
πλασματικής μάζας λόγω μειωμένης παροχής
των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων και όχι
στο μειωμένο αριθμό κυττάρων όπως παρατη-
ρείται κυρίως σε πρώιμης έναρξης IUGR10.
Σημαντική είναι η συσχέτιση που έχει βρεθεί
επίσης ανάμεσα στην ύπαρξη ΜΟΑ και στην
αυξημένη συχνότητα χρωμοσωματικών νοση-
μάτων. Το 10% των εμβρύων με ΜΟΑ πα-
ρουσιάζει παθολογικό καρυότυπο, συνήθως
τρισωμία 18, αλλά στη συντριπτική πλειοψη-
φία των περιπτώσεων συνυπάρχουν άλλες
μείζονες ανωμαλίες, υπερηχογραφικά ανι-
χνεύσιμες2,5,8,20,24. Στο υπερηχογράφημα που
πραγματοποιείται την 11η-14η εβδομάδα, η
διάγνωση ΜΟΑ αφορά το 5.9% των
κυήσεων3 και η συχνότητα αυτή είναι σημα-
ντικά μεγαλύτερη από το 0.8-1.9% που απα-
ντάται στη γέννηση10,18,24. Σημειώνεται ακόμη
ότι η συχνότητα των χρωμοσωματικών ανω-
μαλιών σε έμβρυα με ΜΟΑ σε αυτές τις
εβδομάδες κύησης είναι σαφώς μεγαλύτερη
από την αντίστοιχη που αναφέρεται στο δεύ-
τερο και τρίτο τρίμηνο της κύησης - 50% ένα-

ντι 8%3. Σε κυήσεις υψηλού κινδύνου για
ανευπλοειδία, η εμφάνιση ΜΟΑ είναι 9 φο-
ρές μεγαλύτερη - 31% έναντι 3.5%27. Όμως
στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα έμβρυα
αυτά παρουσίαζαν και άλλα υπερηχογραφι-
κά ευρήματα ενδεικτικά ανευπλοειδίας. Οι
πιο συνήθεις τρισωμίες που συνδυάζονται με
ΜΟΑ είναι η τρισωμία 18 και 13 όπως φαίνε-
ται τόσο από μελέτες βασιζόμενες σε μετά τη
γέννηση αυτοψίες όσο και σε προγεννητικές
σειρές2,17,18. Ειδικότερα δε όσον αφορά την
τρισωμία 21 η ανίχνευση ΜΟΑ σε υπερηχο-
γραφικό έλεγχο κατά το 1ο τρίμηνο δεν αυ-
ξάνει τον κίνδυνο που προκύπτει από το συν-
δυασμό μητρικής ηλικίας, αυχενικής διαφά-
νειας και βιοχημικών δεικτών, αλλά αυξάνει
κατά επτά φορές τον κίνδυνο για τρισωμία
183. Όταν η ΜΟΑ ανιχνευθεί κατά τον υπε-
ρηχογραφικό έλεγχο δευτέρου τριμήνου και
δε συνοδεύεται από άλλα ευρήματα δεν πρέ-
πει να θεωρείται ότι ο κίνδυνος για τρισωμία
21 αυξάνεται και πολύ περισσότερο δεν κρί-
νεται απαραίτητη σε κάθε περίπτωση η εκτέ-
λεση αμνιοπαρακέντησης3.
Παρότι σε έμβρυα με ΜΟΑ έχουν περιγρα-
φεί δομικές ανωμαλίες σχεδόν σε όλα τα συ-
στήματα του οργανισμού, αυτές κυρίως αφο-
ρούν το ουροποιογεννητικό και το καρδιαγ-
γειακό σύστημα24. Νεφρική αγενεσία δυ-
σπλασία νεφρών, υδρονέφρωση, μεγαουρη-
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Πίνακας 1. συσχέτιση της υπερηχογραφικής ανίχνευσης ΜΟΑ ως μεμονωμένο εύρημα με ενδομήτρια
υπολειπόμενη ανάπτυξη, παθολογικό καρυότυπο, και συγγενείς ανωμαλίες των καρδιαγγειακού και
ουροποιητικού συστήματος που διαγνώσθηκαν μετά τη γέννηση. 
Συγγραφείς & έτος Κυήσεις με ΜΟΑ IUGR Παθολογικός Ανωμαλίες Ανωμαλίες

καρυότυπος καρδιαγγειακού ουροποιητικού
συστήματος συστήματος

Janniaux et al, 198932 80 12 (15%)
Catanzarite et al, 19958 82 15 (18%)
Gornall et al, 200324 107 1 (1%)*
Granese et al, 200733 39 1 (2.5%)*
Budorick et al, 200127 21 1 (5%)**
Gossett et al,200229 42 1 (2.4%)
Leung & Robson, 19899 27 5 (18.5%)
Bourke et al, 199334 112 19 (16.9%)
Thummala et al, 199825*** 204 33 (16.2%)

Doornebal et al, 200735 48 5 (10.4%)
*Τρισωμία 21. **ανωμαλίες που διαγνώσθηκαν μεταγενέστερα στη διάρκεια της κύησης  με εξειδικευμένη υπερηχοκαρδιογραφική εξέταση.
***Μετά-ανάλυση 7 μελετών. 
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τήρας, νεφροασβέστωση ή μορφές υποσπα-
δία είναι οι συνηθέστερες συνοδές ανωμα-
λίες από το ουροποιογεννητικό σύστημα28.
Στοιχεία από μελέτες υποδεικνύουν ότι η συ-
χνότητα λανθανουσών ανατομικών ή λειτουρ-
γικών ανωμαλιών στο ουροποιογεννητικό σύ-
στημα νεογνών που είχαν ΜΟΑ ως μοναδικό
εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο είναι
τρεις και έξι φορές υψηλότερη για σοβαρές
και για οποιοσδήποτε βαρύτητας διαταραχές
αντίστοιχα - σε σχέση με το γενικό παιδιατρι-
κό πληθυσμό28. Όσον αφορά το καρδιαγγεια-
κό σύστημα έχει αναφερθεί συσχέτιση της
ΜΟΑ με δομικές ανωμαλίες όπως τετραλο-
γία Fallot, υποπλαστική αριστερή κοιλία, δε-
ξιοκαρδία, υπαορτική ή βαλβιδική στένωση
και άλλες27. Δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ
των ερευνητών σχετικά με την περαιτέρω
εξέταση του καρδιαγγειακού συστήματος με-
τά από προγεννητική διάγνωση ΜΟΑ. Η φυ-
σιολογική υπερηχογραφική απεικόνιση της
καρδιάς τεσσάρων κοιλοτήτων καθώς και
των χώρων εξόδου των δύο κοιλιών δε φαίνε-
ται να επαρκεί29. Έτσι από ορισμένους συγ-
γραφείς έχει προταθεί ο λεπτομερής έλεγχος
της ανατομίας της εμβρυικής καρδιάς από
εξειδικευμένο ιατρό στην εμβρυική υπερηχο-
καρδιογραφία2,4. 
Τέλος, η ΜΟΑ φαίνεται να σχετίζεται και με
αυξημένη πιθανότητα για προωρότητα αφού

το 27% των νεογνών με ΜΟΑ γεννιούνται
πριν από την 37η εβδομάδα κύησης σε σχέση
με το 7% του γενικού πληθυσμού30. Η παρα-
τήρηση όμως αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί σε
περισσότερες δημοσιεύσεις και επιπλέον δε
συνεπάγεται πρακτικά αλλαγή στην παρακο-
λούθηση της κύησης - αφού είναι γνωστό ότι
δεν υπάρχουν καθιερωμένες στρατηγικές
πρόληψης του πρόωρου τοκετού.  
Η έκβαση των εμβρύων με ΜΟΑ σχετίζεται
κυρίως με την παρουσία δομικών ανατομικών
ή χρωμοσωματικών ανωμαλιών καθώς και με
την εκδήλωση ενδομήτριας υπολειπόμενης
ανάπτυξης. Ο κίνδυνος ενδομήτριου ή περι-
γεννητικού θανάτου σε έμβρυα με ΜΟΑ εί-
ναι γενικά 6 φορές μεγαλύτερος24. Φαίνεται
όμως - χωρίς να είναι σαφής η υποκείμενη αι-
τιολογία - ότι ο κίνδυνος αυτός παραμένει
αυξημένος (κατά τρεις φορές) ακόμη και σε
έμβρυα με ΜΟΑ και απουσία άλλων ευρημά-
των24.  Οι Raio και συν. (1999) βρήκαν ότι η
ποσότητα της βαρθώνειας πηκτής (Wharton's
jelly) σε φυσιολογικά κατά τα άλλα έμβρυα
με ΜΟΑ είναι μικρότερη από δύο σταθερές
αποκλίσεις (2SD) για την αντίστοιχη εβδομά-
δα κύησης31. Διατυπώθηκε ή άποψη ότι η μει-
ωμένη αυτή ποσότητα καθιστά τον ΟΛ περισ-
σότερο «ευπαθή» ενώ η προστασία - που η
ουσία αυτή παρέχει στα αγγεία του λώρου -
είναι μειωμένη27. Επιπλέον αυξημένη εμφανί-
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Εικόνα 5. Με τη χρήση έγχρωμου Doppler ανα-
γνωρίζεται η πορεία μονήρους ΟΑ στη μία πλευ-
ρά της ουροδόχου κύστεως.

Εικόνα 6. Η απεικόνιση και των τριών ομφαλικών
αγγείων σε επιμήκη τομή του λώρου.
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ζεται και η περιγεννητική θνησιμότητα νεο-
γνών με ΜΟΑ και IUGR - 37% σύμφωνα με
κάποιους ερευνητές - από ότι των νεογνών με
IUGR χωρίς ΜΟΑ10. Ο Πίνακας 1 παρουσιά-
ζει συνοπτικά τα στοιχεία από δημοσιευμένες
μελέτες σχετικά με τη συσχέτιση της υπερηχο-
γραφικής ανίχνευσης ΜΟΑ ως μεμονωμένο
εύρημα με παθολογικές καταστάσεις όπως εν-
δομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη, παθολογι-
κό καρυότυπο, και συγγενείς ανωμαλίες των
καρδιαγγειακού και ουροποιητικού συστήμα-
τος που διαγνώσθηκαν μετά τη γέννηση. 

Γενετική συμβουλευτική, διαγνωστική 
διερεύνηση & παρακολούθηση της κύησης

Η γενετική συμβουλευτική αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος του προγεννητικού ελέγχου.
Ειδικότερα στην περίπτωση διάγνωσης ΜΟΑ
η παροχή επαρκούς γενετικής συμβουλευτι-
κής είναι καθοριστικής σημασίας αφού το εύ-
ρημα αυτό μπορεί να μην έχει καμία επίπτω-
ση στην πορεία και την έκβαση της κύησης ή
μπορεί να σχετίζεται με παθολογικά ευρήμα-
τα (ανευπλοειδία, συγγενείς ανωμαλίες), επι-
πλοκές στη διάρκεια της κύησης (ενδομήτρια
καθυστέρηση της ανάπτυξης, πρόωρο τοκετό)
ή δυσμενή έκβαση (αυξημένη περιγεννητική
θνησιμότητα). Κατά συνέπεια η γενετική συμ-
βουλευτική καθίσταται δύσκολη αφού πρέπει
να ληφθούν υπόψιν μια σειρά από κίνδυνοι
όπως π.χ. ο ιατρός να παρασυρθεί σε ακραίες
προσεγγίσεις όπως η εκτέλεση επεμβατικού
ελέγχου σε όλες ανεξαίρετα τις περιπτώσεις
ΜΟΑ ή η αδικαιολόγητη πρόκληση τοκετού
λόγω της πιθανής εμφάνισης IUGR, το ζευ-
γάρι να παρουσιάζει υπερβολικό άγχος και
ανησυχία επηρεάζοντας έμμεσα τη λήψη
αποφάσεων και τέλος η απόδοση ευθυνών
για πλημμελή παρακολούθηση και αντιμετώ-
πιση σε περιπτώσεις παρουσίας συγγενών
ανωμαλιών, επιπλοκών στην κύηση ή δυσμε-
νή έκβαση. 
Εξαιρετικά χρήσιμο κριτήριο στην παροχή
γενετικής συμβουλευτικής στο ζευγάρι απο-
τελεί η κατά το δυνατόν επιβεβαίωση ότι
πρόκειται για μεμονωμένο εύρημα το οποίο
δε συνοδεύεται από άλλα παθολογικά υπερη-

χογραφικά ευρήματα (Πίνακας 1). Συνεπώς
σε κάθε περίπτωση ανεύρεσης ΜΟΑ πρέπει
να επακολουθεί λεπτομερής υπερηχογραφι-
κός έλεγχος από εξειδικευμένο ιατρό στην
Εμβρυομητρική Ιατρική με στόχο την αναζή-
τηση/αποκλεισμό τυχόν συνυπαρχουσών
ανωμαλιών στο έμβρυο4,8. Ειδικότερα ο έλεγ-
χος αυτός πρέπει να εστιάζεται: α) στην ανα-
ζήτηση δεικτών ανευπλοειδίας (τρισωμία 21,
18, 13) ώστε να επανεκτιμάται ο σχετικός κίν-
δυνος και να επανακαθορίζεται η απόφαση
του ζευγαριού για τη διενέργεια ή όχι επεμ-
βατικού ελέγχου. β) στην εξέταση όλων των
συστημάτων του εμβρύου για ανεύρεση συγ-
γενών ανωμαλιών με ιδιαίτερη έμφαση στον
ενδελεχή έλεγχο του ουροποιογεννητικού και
του καρδιαγγειακού συστήματος. 
Σχετικά με την ανάγκη εκτέλεσης επεμβατι-
κού ελέγχου για την αναζήτηση του εμβρυι-
κού καρυοτύπου οι περισσότεροι συγγραφείς
θεωρούν ότι εφόσον η ανεύρεση ΜΟΑ δε συ-
νοδεύεται από άλλα υπερηχογραφικά ευρή-
ματα δευτέρου τριμήνου (συγγενείς ανωμα-
λίες ή δείκτες ανευπλοειδίας) αυτή δεν θεω-
ρείται απαραίτητη. Ειδικότερα δε για την τρι-
σωμία 21 δεν αυξάνεται ο σχετικός
κίνδυνος3, ενώ για τις τρισωμία 18 και 13 εί-
ναι σχεδόν απίθανη η μη ανεύρεση παθολογι-
κών υπερηχογραφικών ευρημάτων27. Εντού-
τοις ορισμένοι συγγραφείς όπως οι Chow και
συν. (1998) προτείνουν έλεγχο καρυοτύπου
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σε όλες τις κυήσεις με ΜΟΑ με βάση την πα-
ρατήρησή τους ότι το 7% των συνοδών ανω-
μαλιών δεν είχαν ανιχνευθεί προγεννητικά
στο υπερηχογράφημα5. Oι Persutte &
Hobbins (1995) συνιστούν αναλυτικό υπερη-
χογραφικό έλεγχο, εξέταση καρυοτύπου,
υπερηχοκαρδιογράφημα και παρακολούθηση
της ανάπτυξης του εμβρύου καθώς και ενδε-
λεχή έλεγχο του νεογνού μετά τη γέννηση4.
Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι έλεγχος του
καρυοτύπου προτείνεται από ορισμένους
συγγραφείς να γίνεται όχι μόνο στα έμβρυα
με υπερηχογραφική ανίχνευση συγγενών
ανωμαλιών αλλά και στις κυήσεις εκείνες
που επιπλέκονται περαιτέρω με IUGR -
αφού όπως προαναφέρθηκε η καθυστέρηση
της ενδομήτριας ανάπτυξης είναι συχνότερη
σε εκείνα τα έμβρυα με ΜΟΑ όπου συνυπάρ-
χει χρωμοσωματική ανωμαλία12. Είναι αυτο-
νόητο ότι οι πληροφορίες που παρέχονται
από τη βιβλιογραφία - και που συνοψίζονται
παραπάνω - είναι χρήσιμες για τη σωστή  και
ολοκληρωμένη ενημέρωση του ζευγαριού εκ
μέρους του θεράποντος ιατρού - αλλά το ζευ-
γάρι θα πάρει τελικά την απόφαση για την
εκτέλεση ή όχι επεμβατικού ελέγχου για την
αναζήτηση χρωμοσωματικής ανωμαλίας.
Πολλοί συγγραφείς θεωρούν ότι η φυσιολογι-
κή απεικόνιση της καρδιάς των τεσσάρων
κοιλοτήτων (four chambers view) καθώς και η
ικανοποιητική εκτίμηση του χώρου εξόδου
των μεγάλων αγγείων (left and right outflow
view) είναι επαρκή στοιχεία εφησυχασμού.
Άλλοι όμως συνιστούν το εμβρυικό υπερηχο-
καρδιογράφημα ως απαραίτητο στοιχείο του
ελέγχου στις κυήσεις με ΜΟΑ. Οι Abuhamad
και συν. (1995) το προτείνουν σε όλες τις πε-
ριπτώσεις αφού στο 9% των κυήσεων με
ΜΟΑ ανευρίσκεται συνοδός καρδιακή ανω-
μαλία2. Οι Ulm και συν. (1997) προτείνουν
αρχικά έλεγχο της ΟΑ με χρήση Doppler τα-
χυμετρίας και σε περίπτωση που ο λόγος συ-
στολής/διαστολής (S/D) είναι αυξημένος να
ακολουθεί αναλυτικός έλεγχος της εμβρυικής
καρδιάς36. Η αυξημένη συχνότητα ανωμα-
λιών της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, ο
μη επεμβατικός χαρακτήρας της εξέτασης,
και τέλος το γεγονός ότι βλάβες όπως βαλβι-

δικές στενώσεις ή ελλείμματα των διαφραγ-
μάτων της καρδιάς μπορεί να μην ανιχνευ-
θούν στο βασικό υπερηχογράφημα ελέγχου
της ανατομίας, ωθούν τους περισσότερους
συγγραφείς να θεωρούν απαραίτητη την εμ-
βρυική υπερηχοκαρδιογραφία29,37. Συνεπώς,
σε κυήσεις με ΜΟΑ είναι αποδεκτή επιλογή
η εκτέλεση εμβρυικής υπερηχοκαρδιογρα-
φίας - και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο
έλεγχος της εμβρυικής καρδιάς είναι δυσχε-
ρής ή όταν υπάρχουν ενδεικτικά στοιχεία πι-
θανής συγγενούς καρδιοπάθειας ή τέλος
όταν ο ιατρός που εκτελεί το βασικό αναλυτι-
κό υπερηχογράφημα αισθάνεται την ανάγκη
εκτέλεσης περαιτέρω ελέγχου. 
Οι περισσότερες ανωμαλίες του ουροποιο-
γεννητικού συστήματος που συνοδεύουν κυή-
σεις με ΜΟΑ μπορούν να ανιχνευθούν υπε-
ρηχογραφικά στη διάρκεια του δεύτερου και
τρίτου τριμήνου. Εντούτοις, οι Bourke και
συν (1993) προτείνουν υπερηχογράφημα νε-
φρών σε όλα τα νεογνά στα οποία ανευρέθη-
κε προγεννητικά ΜΟΑ - ακόμη και ως μεμο-
νωμένο εύρημα34. Οι Thummula και συν
(1998) προτείνουν υπερηχογράφημα μόνο
όταν υποδειχθεί πιθανή βλάβη ή νεφρική δυ-
σλειτουργία από την κλινική εξέταση ή/και τα
εργαστηριακά ευρήματα - αφού σε μεταανά-
λυση που πραγματοποίησαν στο 16.2% των
κυήσεων με ΜΟΑ υπήρχε κάποιας μορφής
ανωμαλία στη νεφρική ανατομία/λειτουργία
αλλά μόνο στο 7.3% αυτή μπορούσε να έχει
κλινικά σημαντικές ή μακροχρόνιες συνέπει-
ες25. Άλλοι πάντως συγγραφείς βασιζόμενοι
στα ίδια στοιχεία θεωρούν απαραίτητη την
εκτέλεση υπερηχογραφήματος νεφρών-κύ-
στεως μετά τη γέννηση ή ακόμη και κυστεου-
ρηθρογραφίας - αφού σχετικά συχνά η ΜΟΑ
συνυπάρχει με κυστεουρητηρική παλινδρόμη-
ση δευτέρου η μεγαλύτερου βαθμού καθώς
και αυξημένη συχνότητα ουρολοιμώξεων
τους πρώτους πέντε μήνες ζωής28. Γενικά, οι
γονείς πρέπει να ενημερωθούν ότι η ΜΟΑ
μπορεί να συνοδεύεται από ανωμαλίες του
ουροποιογεννητικού συστήματος, ορισμένες
δε εκ των οποίων (συνήθως ήπιας βαρύτητας)
μπορεί να μην απεικονισθούν προγεννητικά,
ενώ ο υπερηχογραφικός έλεγχος των νεφρών
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και της κύστης μετά τη γέννηση αποτελεί μια
εξέταση που συνιστάται.
Τέλος, η παροχή γενετικής συμβουλευτικής
σε περιπτώσεις κυήσεων με ΜΟΑ πρέπει να
συμπεριλαμβάνει την ενημέρωση στο ζευγάρι
για την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης εν-
δομήτριας καθυστέρησης της ανάπτυξης ή τη
γέννηση νεογνού με χαμηλότερο βάρος. Ο ια-
τρός - χωρίς να δημιουργήσει πανικό και αδι-
καιολόγητο άγχος στο ζευγάρι - πρέπει να
αφιερώσει χρόνο παρουσιάζοντας το πρωτό-
κολλο παρακολούθησης, το οποίο θα περι-
λαμβάνει την τακτική εκτέλεση υπερηχογρα-
φημάτων ελέγχου της εμβρυικής ανάπτυξης,
τη μελέτη με Doppler ή/και βιοφυσικές δοκι-
μασίες για την έγκαιρη ανίχνευση εμβρυικής
δυσπραγίας και την καθημερινή παρακολού-
θηση των εμβρυικών κινήσεων από τη μητέ-
ρα. Το ενδεχόμενο πρόκλησης τοκετού ενω-
ρίτερα σε περιπτώσεις σοβαρού IUGR πρέ-
πει να συζητείται αλλά με την επισήμανση ότι
το ενδεχόμενο αυτό είναι το λιγότερο πιθανό.  
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Summary
Although the umbilical cord usually contains
two umbilical arteries and one umbilical vein,
rarely one umbilical artery will either obliter-
ate or simply not form. These phenomena
have become known as the single umbilical

artery (SUA) syndrome. This is the most com-
mon umbilical pathology in humans and it is
found in 0.08-1.90 % of deliveries. This may
be an isolated finding in an otherwise normal
fetus, but may also be associated with fetal
structural abnormalities, abnormal karyotypes
and increased risk for intrauterine fetal
growth restriction (IUGR) and birth of small
for gestational age (SGA) neonates. It is usu-
ally identified by the ultrasound scan, which is
carried out at the second trimester of the
pregnancy. Currently, the recognition of the
normal umbilical vessels as well as the SUA
has become easier due to the use of color
Doppler imaging and the higher resolution of
the equipments. The diagnostic attitude on
finding a SUA may be controversial. There
has been an agreement that a detailed ultra-
sonogram must be carried out in pregnancies
presenting SUA in order to detect other asso-
ciated fetal anomalies. The issues of further
investigation for fetal karyotyping, the follow-
up for possible IUGR development, as well as
the indication of fetal echocardiography or
postnatal cardiac and renal ultrasonographic
examination remain controversial. The man-
agement approaches of pregnancies compli-
cated with SUA are briefly reviewed.

Key words: single umbilical artery, congenital abnormalities,

intrauterine fetal growth restriction (IUGR), fetal echocar-

diography, aneuploidy, trisomy 21, trisomy 18, fetal karyotyp-

ing, genetic counseling
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της ανώμαλης 
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βιβλιογραφίας

Περίληψη
Η έγκαιρη διάγνωση της ανώμαλης πλακουντοποίησης είναι
καθοριστική για την απρόσκοπτη εξέλιξη της κύησης, την υγεία
της μητέρας και του εμβρύου. Η ανασκόπηση της βιβλιογρα-
φίας προσφέρει πληθώρα μελετών που καταδεικνύουν τον ρόλο
της διακολπικής υπερηχογραφίας και περιγράφουν τα υπερηχο-
γραφικά σημεία που σχετίζονται με αυτές τις ανωμαλίες του
πλακούντα. Τα ευρήματα αυτά θα βοηθήσουν καθοριστικά τον
μαιευτήρα στην έγκαιρη και σωστή προετοιμασία της επιτόκου
καθώς και στην επιλογή του χρόνου και τόπου του τοκετού.

Λέξεις - κλειδιά: πλακουντοποίηση, συμφυτικός πλακούντας, χαμηλή πρόσφυση
πλακούντα, υπερηχογραφική διάγνωση

Εισαγωγή
Ο κίνδυνος ανώμαλης πρόσφυσης του πλακούντα σχετίζε-
ται με την ηλικία της επιτόκου και με τον αριθμό των καισα-
ρικών τομών που έχουν προηγηθεί.1
Καθώς το ποσοστό των καισαρικών γεννήσεων αυξάνεται,
η επίπτωση αυτής της παθολογικής κατάστασης αυξάνει. Οι
επίτοκες με ανώμαλη πρόσφυση του πλακούντα συχνά
απαιτούν μαιευτική υστερεκτομία και πολλαπλές μεταγγί-

189

ANASTASAKHS  27/1/2010  01:31 μμ  Σελίδα189



Δασκαλάκης και συν.Αξιολόγηση της απεικονιστικής αξίας των υπερήχων στη διάγνωση της ανώμαλης πλακουντοποίησης

190

σεις αίματος.1 Θα ήταν λοιπόν ιδιαίτερα επω-
φελής η αναγνώριση αυτών των υψηλού κιν-
δύνου κυήσεων που επιπλέκονται από την
παρουσία ανώμαλης πλακουντοποίησης. 
Ο πλακούντας που εμφυτεύεται και αναπτύσ-
σεται στο κατώτερο τμήμα της μήτρας ονομά-
ζεται προδρομικός πλακούντας. Στο 3ο τρίμη-
νο της κύησης παρουσιάζεται σε συχνότητα
0.5%, ενώ στο 2ο τρίμηνο αποκαλύπτεται
υπερηχογραφικά σε ποσοστό έως 5%.2 Όμως
στο 90% των περιπτώσεων αυτών ο πλακού-
ντας μεταναστεύει σε φυσιολογική θέση στο
τέλος της κύησης, χωρίς να δημιουργεί προ-
βλήματα στην κάθοδο του εμβρύου κατά τον
τοκετό.
Προδιαθεσικοί παράγοντες δημιουργίας
προδρομικού πλακούντα είναι η πολυτοκία, η
μεγάλη ηλικία της μητέρας, η πολύδυμη κύη-
ση, η παρουσία ενδομητρικών συμφύσεων ή
ινομυωμάτων στον πυθμένα της μήτρας και η
προηγούμενη καισαρική τομή ή ινομυωματε-
κτομία.
Ανάλογα με τη θέση ανάπτυξης του προδρο-
μικού πλακούντα διακρίνουμε τέσσερις βαθ-
μούς της επιπλοκής αυτής.2

1. Βαθμός Ι ή χαμηλή πρόσφυση: ο πλακού-
ντας επεκτείνεται στο κατώτερο τμήμα της
μήτρας, αλλά δεν φθάνει στο έσω τραχηλικό
στόμιο.
2. Βαθμός ΙΙ ή παραχείλιος: ο πλακούντας
φθάνει στο έσω τραχηλικό στόμιο, αλλά δεν
το καλύπτει.
3. Βαθμός ΙΙΙ ή επιχείλιος: ο πλακούντας κα-
λύπτει το έσω τραχηλικό στόμιο, αλλά όταν ο
τράχηλος αρχίσει να διαστέλλεται, δεν καλύ-
πτεται πλήρως.
4. Βαθμός IV ή επιπωματικός: ο πλακούντας
καλύπτει πλήρως το έσω τραχηλικό στόμιο
και τη στιγμή της διαστολής του τραχήλου.

Ο προδρομικός πλακούντας εκδηλώνεται με
κύριο σύμπτωμα την κολπική αιμορραγία, η
οποία τις περισσότερες φορές είναι μικρής
έντασης, ενώ σπάνια μπορεί να είναι μεγάλη
και να προκαλέσει ολιγαιμικό shock στην
έγκυο. Σε ποσοστό 7% περίπου είναι ασυμπτω-

ματικός και διαγιγνώσκεται τυχαία στον υπερη-
χογραφικό έλεγχο ρουτίνας. Συχνά συνοδεύε-
ται με ανώμαλες προβολές του εμβρύου, όπως
είναι η ισχιακή προβολή και το εγκάρσιο σχή-
μα, ενώ στην κεφαλική προβολή παραμένει σε
υψηλά επίπεδα εντός της πυέλου.
Ανάλογα με το βαθμό διείσδυσης του τροφο-
βλαστικού ιστού μέσα στο ενδομήτριο ταξινο-
μείται ο συμφυτικός πλακούντας ή ανώμαλη
πρόσφυση πλακούντα σε τρεις κατηγορίες:
1. Συμφυτικός ή στερεάς πρόσφυσης πλακού-
ντας, με διείσδυση της τροφοβλάστης μόνο
στο ενδομήτριο και επαφή με το μυομήτριο.
2. Στιφρός πλακούντας, με μικρού βαθμού δι-
είσδυση αυτής μέσα στο μυομήτριο.
3. Διεισδυτικός πλακούντας, με διείσδυση της
τροφοβλάστης σε όλο το πάχος του μυομητρί-
ου, συχνά μέχρι και του ορογόνου της μήτρας
και με πιθανή επέκταση και διήθηση παρα-
κειμένων ιστών, όπως η ουροδόχος κύστη.
Ιστοπαθολογικά, ο ανώμαλης πρόσφυσης
πλακούντας χαρακτηρίζεται από την μερική ή
πλήρη απουσία του βασικού φθαρτού με ταυ-
τόχρονη ελλιπή ανάπτυξη της μεμβράνης του
Nitabush, του ινώδους στρώματος δηλαδή
που διαχωρίζει τον βασικό φθαρτό από τις
χοριακές λάχνες.
Το ποσοστό εμφάνισης των τριών αυτών κατη-
γοριών ανώμαλης πρόσφυσης του πλακούντα
ποικίλει, με το συμφυτικό πλακούντα που είναι
περισσότερος συχνός, να παρατηρείται στο
76%, τον στιφρό πλακούντα να παρατηρείται
στο 18% και τον διεισδυτικό στο 6% των κυή-
σεων με ανώμαλη πρόσφυση πλακούντα.3

Διάγνωση ανώμαλης πρόσφυσης του πλακούντα

Προγεννητικά η διάγνωση της ανώμαλης
πρόσφυσης του πλακούντα πραγματοποιείται
κυρίως με τη χρήση της διακολπικής υπερη-
χογραφίας και λιγότερο συχνά με τη χρήση
της μαγνητικής τομογραφίας.
H αξία της έγκαιρης διάγνωσης της παθολογι-
κής αυτής οντότητας στην κύηση, οφείλεται
στη σχετιζόμενη μητρική νοσηρότητα και θνη-
σιμότητα καθώς και στη σχετιζόμενη  περιγεν-
νητική θνησιμότητα, λόγω επιπλοκών όπως: 2
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i. Αιμορραγία της επιτόκου πριν τον τοκετό
(RR 9.81, 95% CI 8.92-10.79)
ii. Αιμορραγία κατά τον τοκετό 
(RR 2.48, 95% CI 1.55-3.98),
iii. Αιμορραγία μετά τον τοκετό 
(RR 1.86, 95% CI 1.46-2.36),
iv. Μετάγγιση αίματος 
(RR 10.05, 95% CI 7.45-13.55),
v. Σηψαιμία 
(RR 5.5, 95% CI 1.31-23.54),
iv. Φλεβοθρόμβωση 
(RR 4.85, 95% CI 1.50-15.69). 

Οι Finberg και Williams4 δημοσίευσαν ότι η
χρήση της δυσδιάστατης  υπερηχογραφίας
μπορεί να διαγνώσει τον συμφυτικό πλακού-
ντα με ειδικότητα 79% και ευαισθησία 93%.
Η διάγνωση ήταν θετική σε 18 επίτοκες εκ
των οποίων στις 14 υπήρξε ιστοπαθολογική
επιβεβαίωση. Σε 16 επίτοκες η διάγνωση
ήταν αρνητική αλλά μία (6%) εμφάνισε συμ-
φυτικό πλακούντα κατά τον τοκετό.4 Αργότε-
ρα ο Levine και συν5 ανακοίνωσαν την εμπει-
ρία τους σε 19 επίτοκες με υψηλό δείκτη υπο-
ψίας, από τις οποίες οι 7 εμφάνισαν συμφυτι-
κό πλακούντα. Η υπερηχογραφία αναγνώρι-
σε επιτυχώς 6 στις 7 επίτοκες και διέγνωσε
φυσιολογική πλακουντοποίηση σε 11 από τις
12 περιπτώσεις.5 Σε μεγαλύτερη σειρά, ο
Chou και συν6 παρακολούθησαν προοπτικά
80 επίτοκες από τις οποίες οι 16 είχαν υπερη-
χογραφικά ευρήματα ενδεικτικά συμφυτικού
πλακούντα. Σε 14 επίτοκες υπήρξε παθολο-
γοανατομική επιβεβαίωση της διάγνωσης.
Από τις 64 επίτοκες που είχαν θεωρηθεί αρ-
νητικές για την ύπαρξη συμφυτικού πλακού-
ντα, ο συμφυτικός πλακούντας διεγνώσθη σε
3 περιπτώσεις. Η συνολική ευαισθησία και
ειδικότητα ήταν 82% και 96.8% αντίστοιχα.6
Αντίθετα, η μελέτη του Comstock και συν7

υποστήριξε ότι η υπερηχογραφική διάγνωση
του συμφυτικού πλακούντα ήταν ακριβής σε
12 από 14 περιπτώσεις αλλά επίσης σημείω-
ναν την ύπαρξη 18 ψευδώς θετικών περιπτώ-
σεων.7 Η διαφορά στη διαγνωστική ακρίβεια

που παρατηρείται στην τελευταία μελέτη θα
μπορούσε να εξηγηθεί από τη χρήση ενός μό-
νο υπερηχογραφικού ευρήματος ενδεικτικού
συμφυτικού πλακούντα ενώ όλες οι προηγού-
μενες μελέτες ελάμβαναν υπόψη τους περισ-
σότερα υπερηχογραφικά ευρήματα.
Τέλος, η νεότερη δημοσιευμένη μελέτη, των
Warshak και συν8, περιλάμβανε 453 επίτοκες.
Η δυσδιάστατη υπερηχογραφία αναγνώρισε
σωστά 30 από 39 ασθενείς με συμφυτικό πλα-
κούντα και απέκλεισε τη διάγνωση σε 398
από 414 (ευαισθησία 0.77%, ειδικότητα
0.96%). Στην ίδια μελέτη 42 επίτοκες υποβλή-
θηκαν σε μαγνητική τομογραφία εξαιτίας της
αδυναμίας της υπερηχογραφίας να παρέχει
ακριβή διάγνωση. Η MRI διέγνωσε 23 από
τις 26 περιπτώσεις με συμφυτικό πλακούντα
και με ακρίβεια απέκλεισε τη διάγνωση αυτή
σε 14 από 14 επίτοκες (ευαισθησία 0.88%, ει-
δικότητα 100%). Οι συγγραφείς συμπέραναν
ότι απαιτείται πρωτόκολλο με δύο στάδια,
όπου οι επίτοκες υψηλού κινδύνου για ύπαρ-
ξη συμφυτικού πλακούντα θα υποβάλλονται
σε υπερηχογραφική εξέταση και εάν τα ευ-
ρήματα είναι ασαφή θα υποβάλλονται σε μα-
γνητική τομογραφία.8
Η μαγνητική τομογραφία φαίνεται ότι βοη-
θάει πρωτίστως στον προσδιορισμό του βαθ-
μού διείσδυσης του τροφοβλαστικού ιστού
στους παρακείμενους ιστούς, παρά ως εξέτα-
ση της καθημερινής κλινικής πράξης για τη
διάγνωση του συμφυτικού πλακούντα.  
Υπερηχογραφικά ευρήματα ενδεικτικά της ανώ-
μαλης πρόσφυσης του πλακούντα αποτελούν:
1. Η απώλεια της υποηχογενούς οπισθοπλα-
κουντιακής παρυφής του μυομητρίου. 
2. Η παρουσία πολλαπλών πλακουντιακών
αιματολιμνών. 
3. Η λέπτυνση της υπερηχογενής περιοχής
μεταξύ του ορογόνου της μήτρας και της ου-
ροδόχου κύστεως.
4. Η παρουσία απεικονίσεων πέραν του ορο-
γόνου της μήτρας με παρόμοια ηχογένεια με
αυτή του πλακούντα. 

Επιπρόσθετα, η έγχρωμη Doppler υπερηχο-
γραφία συνεπικουρεί στη διάγνωση της ανώ-
μαλης πλακουντοποίησης  όταν απεικονίζο-
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νται τα παρακάτω υπερηχογραφικά ευρήμα-
τα.6,9,10,11

1. Διατεταμένα αγγειακά στελέχη  σε μεγάλο
μέρος του πλακούντα, του μυομητρίου και του
τραχήλου.
2. Ροή αίματος με στροβιλώδη χαρακτήρα
στις αγγειακές κρύπτες.
3. Αυξημένη αγγείωση αλλά και νέο-αγγείω-
ση μεταξύ του πλακούντα και της ουροδόχου
κύστεως. 
4. Διατεταμένο αγγειακό δίκτυο οπισθοπλα-
κουντιακά ενώ παρατηρείται αυξημένη παλ-
μικότητα πάνω από τον τράχηλο της μήτρας.
Μέχρι πρόσφατα, η συμβολή της μαγνητικής
τομογραφίας στη διάγνωση της ανώμαλης
πλακουντοποίησης ήταν μικρή. Σε μία από τις
προαναφερθείσες μελέτες,8 οι συγγραφείς
συμπέραναν ότι η MRI συμπληρώνει ελάχι-
στα την διαγνωστική ακρίβεια της υπερηχο-
γραφίας. Ο Lam και συν12 αξιολόγησαν ανα-
δρομικά 13 επίτοκες με τη διάγνωση του συμ-
φυτικού πλακούντα, εκ των οποίων οι εννέα
είχαν υποβληθεί σε MRI. Μόνο στις τέσσερις
επιβεβαιώθηκε η διάγνωση με παθολογοανα-
τομικά κριτήρια. Στη μεγαλύτερη ερευνητική
σειρά, αποτελούμενη από 300 επίτοκες με
υπερηχογραφικά ευρήματα ενδεικτικά συμφυ-
τικού πλακούντα ο Palacios και συν13 χρησιμο-
ποίησαν MRI απεικόνιση με συνοδό χορήγη-
ση του σκιαγραφικού gadolinium. Οι συγγρα-
φείς όμως επικεντρώθηκαν στο βαθμό διείσ-
δυσης και χρησιμοποίησαν την κλινική συ-
μπτωματολογία και όχι την παθολογοανατομι-
κή εξέταση για να ελέγξουν την ακρίβεια των
διαγνώσεων τους.  Συνεπώς είναι δύσκολο να
επιβεβαιωθεί η ακρίβεια της MRI διάγνωσης.
Η χρήση του gadolinium πιστεύουμε ότι αυ-
ξάνει την ευαισθησία της μαγνητικής τομο-
γραφίας στη διάγνωση του συμφυτικού πλα-
κούντα καθώς απεικονίζει με μεγαλύτερη ευ-
κρίνεια την εξωτερική επιφάνεια του πλα-
κούντα που είναι σε επαφή με το μυομήτριο.
Υπάρχει βέβαια δισταγμός στη χρήση του
gadolinium λόγω των παρενεργειών στο έμ-
βρυο. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν αναφορές
παρενεργειών σε έμβρυα που έχουν εκτεθεί
σε gadolinium, ενώ υπάρχει καθησυχαστική
εμπειρία από τη χρήση του συγκεκριμένου

σκιαγραφικού σε νεογνά και παιδιά.  Η οδη-
γία του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ακτινο-
λογίας αναφέρει ότι η χρήση του συγκεκριμέ-
νου σκιαγραφικού κατά τη διάρκεια της κύη-
σης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο έπειτα
από «λεπτομερή καταγραφή των κινδύνων
και του πιθανού οφέλους για την επίτοκο και
το έμβρυο».14 Η κατευθυντήρια οδηγία της
Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ουρογεννητικής Ακτι-
νολογίας δηλώνει ότι «όταν η εξέταση της μα-
γνητικής τομογραφίας είναι απαραίτητη, το
σκιαγραφικό μέσο gadolinium μπορεί να δο-
θεί στην επίτοκο χωρίς να  απαιτούνται επι-
πρόσθετες νεογνολογικές εξετάσεις».15

Διάγνωση χαμηλής πρόσφυσης του πλακούντα

Την κλινική εικόνα της χαμηλής πρόσφυσης
του πλακούντα αποτελεί η ανώδυνη αιμορρα-
γία στο 2ο ή 3ο τρίμηνο της κύησης. Παρόλα
αυτά, μερικές επίτοκες με χαμηλής πρόσφυ-
σης πλακούντα εμφανίζουν επώδυνη αιμορ-
ραγία πιθανά λόγω των συστολών του μυομη-
τρίου ή της αποκόλλησης του πλακούντα. Η
πλειοψηφία των περιπτώσεων προδρομικού
πλακούντα θα διαγνωστούν σε ασυμπτωματι-
κές επίτοκες κατά τη διάρκεια του 2ου τριμή-
νου σε έλεγχο ρουτίνας. Παρότι η διακοιλια-
κή υπερηχογραφία χρησιμοποιείται συχνά
για τον εντοπισμό της θέσης το πλακούντα, η
τεχνική αυτή έχει χαμηλή διαγνωστική ακρί-
βεια.16,17 Μελέτες έχουν δείξει ότι η διακολ-
πική υπερηχογραφία έχει υψηλότερη διαγνω-
στική ακρίβεια.16,17 Τα ψευδώς θετικά και
αρνητικά αποτελέσματα για την διάγνωση
της χαμηλής πρόσφυσης πλακούντα με τη
χρήση της διακοιλιακής υπερηχογραφίας κυ-
μαίνονται από 2% έως 25%. Η μελέτη των
Smith και συν 16 σε 131 επίτοκες που είχε τε-
θεί η διάγνωση του προδρομικού πλακούντα
με τη χρήση της διακοιλιακής υπερηχογρα-
φίας, ανέδειξε ότι τα ανατομικά στοιχεία που
απαιτούνται για την ακριβή διάγνωση είχαν
αναγνωριστεί μόλις στο 50% των περιπτώσε-
ων. Στο 26% των περιπτώσεων η αρχική διά-
γνωση αποδείχθηκε λανθασμένη μετά από
διακολπική υπερηχογραφική εξέταση.16

Η υπεροχή της διακολπικής υπερηχογραφίας
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έναντι της διακοιλιακής αποδίδεται στους
παρακάτω παράγοντες:
1. Η διακοιλιακή τεχνική απαιτεί πλήρωση
της ουροδόχου κύστης που έχει ως αποτέλε-
σμα την προσέγγιση του πρόσθιου και οπί-
σθιου τοιχώματος του κατώτερου τμήματος
της μήτρας με αποτέλεσμα ο πλακούντας να
απεικονίζεται ψευδώς σε χαμηλή θέση. 
2. Ο διακολπικός ηχοβολέας φτάνει πλησιέ-
στερα στην περιοχή του ενδιαφέροντος και η
υψηλότερη συχνότητα του υπερηχογραφικού
σήματος έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη ευ-
κρίνεια απεικόνισης σε σύγκριση με τον δια-
κοιλιακό ηχοβολέα. 
3. Το έσω τραχηλικό στόμιο και το κατώτερο
όριο του πλακούντα συχνά δεν μπορούν να
απεικονιστούν επαρκώς με την διακοιλιακή τε-
χνική. Η θέση του έσω τραχηλικού στομίου συ-
νήθως «συμπεραίνεται» παρά απεικονίζεται.
4. Η κεφαλή του εμβρύου αρκετές φορές πα-
ρεμποδίζει την απεικόνιση του κατώτερου
ορίου του πλακούντα όταν χρησιμοποιείται η
διακοιλιακή τεχνική, ενώ σε οπίσθιο πλακού-
ντα χαμηλής πρόσφυσης δεν είναι δυνατή η
ακριβής απεικόνιση του κατώτερου άκρου. 
Η αυξημένη ακρίβεια της διακολπικής υπε-
ρηχογραφίας έναντι της διακοιλιακής συνε-
πάγεται λιγότερες ψευδώς θετικές διαγνώ-
σεις. Έτσι, το ποσοστό αναγνώρισης της χα-
μηλής πρόσφυσης πλακούντα είναι σημαντι-
κά χαμηλότερο όταν χρησιμοποιείται η δια-
κολπική έναντι της διακοιλιακής υπερηχο-
γραφίας.16,18 Η Lauria και συν18 με τη χρήση
της διακολπικής υπερηχογραφίας υπολόγι-
σαν την επίπτωση του προδρομικού πλακού-
ντα σε 1.1% μεταξύ των 15-20 εβδομάδων
κύησης.18 Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά
χαμηλότερο από το 15-20% που έχει αναφερ-
θεί από άλλους ερευνητές με τη χρήση της
διακοιλιακής υπερηχογραφίας.19

Μελέτες έχουν εξετάσει την ασφάλεια της
διακολπικής υπερηχογραφίας κατά την διά-
γνωση του προδρομικού πλακούντα.17,20

Η διακολπική τεχνική δεν αυξάνει την πιθανό-
τητα κολπικής αιμόρροιας για δύο λόγους:20

α) Ο κολπικός ηχοβολέας εισάγεται σε γωνία
που τον τοποθετεί έναντι του πρόσθιου κολ-
πικού θόλου και του πρόσθιου χείλους του

τραχήλου σε αντίθεση με την αμφίχειρη εξέ-
ταση όπου η άρθρωση του χεριού επιτρέπει
την είσοδο του δακτύλου μέσω του τραχήλου. 
β) Η ιδανική απόσταση για απεικόνιση του
τραχήλου είναι 2-3εκ. μακριά από τον τράχη-
λο, έτσι συνήθως, ο ηχοβολέας δεν εισάγεται
επαρκώς για να έρθει σε επαφή με τον πλα-
κούντα. Παρόλα αυτά, η εξέταση θα πρέπει
να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο
έμπειρο προσωπικό στην διακολπική υπερη-
χογραφία και ο ηχοβολέας θα πρέπει να ει-
σάγεται προσεκτικά με τον εξεταστή να πα-
ρατηρεί συνεχώς την οθόνη ώστε να αποφευ-
χθεί η είσοδος του ηχοβολέα στον τράχηλο.20

Η διαπεριναϊκή υπερηχογραφία έχει ανα-
φερθεί ως εναλλακτική απεικονιστική μέθο-
δος και υπάρχουν ενδείξεις ότι ίσως είναι
ανώτερη της διακοιλιακής υπερηχογραφίας
για την αναγνώριση της θέσης του πλακού-
ντα.21 Παρόλο αυτά, καθώς η διακολπική
υπερηχογραφία είναι ακριβής, ασφαλής και
καλά ανεκτή, θα πρέπει να θεωρείται η απει-
κονιστική μέθοδος εκλογής.
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι στη πλειο-
ψηφία των περιπτώσεων που ο πλακούντας
ήταν στο χαμηλότερο τμήμα της μήτρας στο
2ο τρίμηνο, δεν θα βρίσκεται στην περιοχή
του τραχήλου κατά τον τοκετό.3,18 Παρότι ο
όρος «μετανάστευση του πλακούντα» χρησι-
μοποιείται ευρέως, οι ειδικοί δεν πιστεύουν
ότι ο πλακούντας μετακινείται. Μάλλον, ο
πλακούντας αναπτύσσεται κατά προτίμηση
προς τον πυθμένα της μήτρας όπου υπάρχει
καλύτερη αιμάτωση  (τροφοτροπισμός) ενώ ο
πλακούντας που επικαλύπτει τον λιγότερα
καλά αιματούμενο τράχηλο μπορεί να υπο-
στεί ατροφία.2
Όσο αργότερα στην κύηση διαγιγνώσκεται
προδρομικός πλακούντας τόσο αυξάνει η πι-
θανότητα χαμηλής πρόσφυσης πλακούντα κα-
τά τον τοκετό. Οι επίτοκες που στο 2ο τρίμη-
νο της κύησης εμφανίζουν πλακούντα χαμη-
λής πρόσφυσης είναι σε κίνδυνο ανάπτυξης
προδρομικών αγγείων και συνεπώς θα πρέ-
πει να πραγματοποιείται υπερηχογραφική
εξέταση αργότερα στην κύηση για να απο-
κλειστεί αυτή η παθολογική οντότητα.2
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Συζήτηση

Η συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων
στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της ανώ-
μαλης πλακουντοποίησης είναι καθοριστική
για την απρόσκοπτη εξέλιξη της κύησης, την
υγεία της μητέρας και του εμβρύου. Βιβλιο-
γραφικά αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρό-
λος των υπερήχων στη διάγνωση της παθολο-
γικής αυτής οντότητας της κύησης και λιγότε-
ρο ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας. Ο
υπερηχογραφικός έλεγχος για την πιθανότη-
τα επιπλοκών σχετιζόμενων με την πλακου-
ντοποίηση πρέπει και μπορεί να αποτελεί
εξέταση ρουτίνας σε όλες τις κυήσεις. 
Ιδιαίτερη όμως προσοχή πρέπει να δίδεται
στον πληθυσμό υψηλού κινδύνου στον οποίο
περιλαμβάνονται επίτοκες με ιστορικό επεμ-
βάσεων στη μήτρα, πολύτοκες καθώς και επί-
τοκες προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλι-
κίας. Αν και ισχύουν διεθνώς οι παραπάνω
προδιαθεσικοί παράγοντες, για τον ελληνικό
πληθυσμό θα πρέπει να υπογραμμιστεί ιδιαί-
τερα ο αριθμός των καισαρικών τομών που
έχουν προηγηθεί και που αποτελούν την κυ-
ρίαρχη αιτία για την διενέργεια μαιευτικής
υστερεκτομίας.1 Τα τελευταία 20 χρόνια στην
Ελλάδα το ποσοστό καισαρικών γεννήσεων
αυξάνεται στις τελειόμηνες χαμηλού κινδύ-
νου πρωτοτόκες, χωρίς να καταγράφεται συ-
νοδός βελτίωση των δεικτών περιγεννητικής
θνησιμότητας σε αυτόν τον πλυθυσμό.22 Ανα-
μένεται λοιπόν αύξηση των επιπλοκών που
σχετίζονται με τις ανωμαλίες του πλακούντα
που περιγράφηκαν στην παρούσα ανασκόπη-
ση.  Την αντιμετώπιση αυτού του προβλήμα-
τος αποτελεί, πέρα από τη μείωση του ποσο-
στού των καισαρικών γεννήσεων, η έγκαιρη
προγεννητική υπερηχογραφική διάγνωση. Τα
υπερηχογραφικά ευρήματα θα βοηθήσουν
τον μαιευτήρα στην αποτελεσματικότερη πα-
ρακολούθηση και αντιμετώπιση αυτής της
υψηλού κινδύνου κύησης. Η έγκαιρη επιλογή
του χρόνου και του τόπου διεκπεραίωσης  του
τοκετού ελαχιστοποιεί την πιθανότητα επι-
πλοκών και διασφαλίζει την υγεία της επιτό-
κου και του εμβρύου.
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Ηπατική 
δυσλειτουργία 

σχετιζόμενη 
με την κύηση

Περίληψη
Η κύηση ως επί το πλείστον αποτελεί ένα ευτυχές γεγονός με
θετική έκβαση, κυρίως λόγω του νεαρού της ηλικίας και της κα-
λής υγείας των μελλοντικών γονέων. Στις μέρες μας όμως, η αύ-
ξηση που παρατηρείται στην ηλικία που οι γυναίκες γίνονται
μητέρες σε συνδυασμό με την ευρεία εφαρμογή των μεθόδων
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, έχουν οδηγήσει σε σημαντική
αύξηση των ποσοστών των παθολογικών προβλημάτων της
εγκυμοσύνης καθώς και των «κυήσεων υψηλού κινδύνου» που
οφείλονται είτε σε προϋπάρχοντα είτε σε αναδυόμενα κατά την
κύηση παθολογικά προβλήματα της μητέρας. Στην παρούσα
ανασκόπηση παρουσιάζονται εκτενώς οι δυσλειτουργίες του
ήπατος που ανακύπτουν αποκλειστικά στην εγκυμοσύνη ή την
λοχεία και είναι η υπερέμεση της κύησης, η ενδοηπατική χολό-
σταση της κύησης, η προεκλαμψία, το σύνδρομο HELLP και το
οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης.

Λέξεις - κλειδιά: Υπερέμεση της κύησης, ενδοηπατική χολόσταση της κύησης,

προεκλαμψία, σύνδρομο HELLP, οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης

Εισαγωγή
Η κύηση ως επί το πλείστον αποτελεί ένα ευτυχές γεγονός
με συνήθως καλή έκβαση, τόσο λόγω του νεαρού της ηλι-
κίας όσο και της καλής υγείας των μελλοντικών γονέων. Βέ-
βαια στίς μέρες μας, η αύξηση που παρατηρείται στην ηλι-
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κία των γυναικών που γίνονται μητέρες σε
συνδυασμό με την ευρεία εφαρμογή των με-
θόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στις
βιομηχανικά ανεπτυγμένες κοινωνίες, αυξά-
νουν σημαντικά τα ποσοστά εμφάνισης παθο-
λογικών προβλημάτων στην κύηση καθώς και
τα ποσοστά των «κυήσεων υψηλού κινδύνου»
που οφείλονται σε προϋπάρχοντα ή αναδυό-
μενα κατά την κύηση παθολογικά προβλήμα-
τα της επιτόκου. Σε αυτό συντελούν κύρια οι
ενδοκρινολογικές και ανοσολογικές μεταβο-
λές που επέρχονται με την επίτευξη κυήσεως
και οι οποίες τροποποιούν σε σημαντικό βαθ-
μό την φυσιολογία της γυναίκας ενώ δυνητι-
κά, σε αλληλεπίδραση με συγγενείς ή επίκτη-
τους παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν
στην εμφάνιση κλινικώς έκδηλης νόσου κα-
θώς και σε σοβαρές και ενίοτε θανατηφόρες,
εάν δεν αναγνωρισθούν και αντιμετωπισθούν
έγκαιρα, επιπλοκές της κύησης1. 

Κλινικές και εργαστηριακές μεταβολές που σχε-
τίζονται με το ήπαρ και συμβαίνουν στην κύηση
Στις φυσιολογικές μεταβολές που παρατη-
ρούνται στην κύηση ανήκουν και κλινικές αλ-
λά και εργαστηριακές διαφοροποιήσεις που
σχετίζονται με το ήπαρ και πρέπει να ανα-
γνωρίζονται και να διακρίνονται από άλλες
που οφείλονται είτε σε προϋπάρχουσα ηπα-
τοπάθεια είτε σε νεοεμφανιζόμενο στην κύη-
ση νόσημα του ήπατος ή των χοληφόρων. Πα-
λαμιαίο ερύθημα και αραχνοειδείς τηλαγγει-
εκτασίες (spiders) παρατηρούνται περίπου
στο 60% των εγκύων συνεπεία της υπεροι-
στρογοναιμίας και της υπερδυναμικής κυκλο-
φορίας που χαρακτηρίζουν την εγκυμοσύνη,
σημεία τα οποία αποδράμουν αυτόματα μετά
τον τοκετό. Επίσης από το δεύτερο τρίμηνο
της κύησης και μέχρι τον τοκετό το ήπαρ
απωθείται εντός του δεξιού υποχονδρίου από
την διογκωμένη εγκύμονο μήτρα, καθιστώ-
ντας δυσχερή την ψηλάφησή του. Το ψηλαφη-
τό ήπαρ σε έγκυο γυναίκα εγείρει την υποψία
ηπατομεγαλίας που χρήζει περαιτέρω διε-
ρεύνησης1. Η αύξηση του όγκου του πλάσμα-
τος που αρχίζει από την 6η κιόλας εβδομάδα
της κύησης και κορυφώνεται στο τρίτο τρίμη-
νο αυτής (όπου η συνολική αύξηση ξεπερνά

το 50% του αρχικού όγκου) και η αιμοαραίω-
ση που αυτή επιφέρει, τροποποιούν σε σημα-
ντικό βαθμό τις αιματολογικές και βιοχημικές
παραμέτρους στην εγκυμοσύνη. Με δεδομένη
την σχετικά μικρότερη αύξηση της συνολικής
μάζας των ερυθροκυττάρων (περίπου 20%
της αρχικής) κάποιος βαθμός αναιμίας εξ'
αραιώσεως θεωρείται αναμενόμενος, ενώ η
κινητοποίηση της «δεξαμενής» των λευκοκυτ-
τάρων λόγω των ενδοκρινολογικών μεταβο-
λών που συμβαίνουν στην κύηση οδηγεί σε
λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρηνικό συ-
νήθως τύπο, ιδίως κατά το τρίτο τρίμηνο, κα-
θιστώντας δύσκολη την ανίχνευση λευκοπε-
νίας στην εγκυμοσύνη ακόμη και στην περί-
πτωση σημαντικού υπερσπληνισμού. Παράλ-
ληλα, λόγω της αιμοαραίωσης, μειώνονται
σημαντικά οι συγκεντρώσεις της αλβουμίνης,
της χολερυθρίνης και του νατρίου στον ορό,
παράμετροι οι οποίες επηρεάζονται και σε
σοβαρού βαθμού ηπατική νόσο ενώ αυξάνο-
νται θεαματικά τα επίπεδα χοληστερόλης και
τριγλυκεριδίων στον ορό που ομαλοποιού-
νται συνήθως μετά την περίοδο της λοχείας.
Αξιοσημείωτη επίσης στην κύηση είναι η αύ-
ξηση των τιμών ινωδογόνου (συχνά στα επί-
πεδα του 50% των αρχικών τιμών), της α-φε-
τοπρωτείνης (ιδιαίτερα επί πολύδυμης κύη-
σης) και της αλκαλικής φωσφατάσης (πλα-
κουντιακής και οστικής προέλευσης) ενώ συ-
νήθως ανεπηρέαστα παραμένουν τα επίπεδα
των χολικών οξέων, της γGT, της 5-νουκλεο-
τιδάσης καθώς και οι χρόνοι προθρομβίνης
(PT) και ενεργοποιημένης μερικής θρομβο-
πλαστίνης (aPTT). Με την πρόοδο της κυήσε-
ως αυξάνονται τα επίπεδα των α και β-σφαι-
ρινών και μειώνονται τα αντίστοιχα των γ-
σφαιρινών, δεδομένα τα οποία είναι απαραί-
τητο να τα έχουμε υπ΄όψιν προκειμένου να
εκτιμήσουμε την έγκυο γυναίκα με συνυπάρ-
χουσα ή νεοεμφανιζόμενη ηπατική νόσο2. Οι
τιμές των αμινοτρανσφερασών δεν μεταβάλ-
λονται σημαντικά στην ανεπίπλεκτη κύηση
και κυμαίνονται πάντοτε εντός των προτεινό-
μενων φυσιολογικών ορίων ενώ προϋπάρ-
χουσα τρανσαμινασαιμία η αιτιολογία της
οποίας μπορεί να ποικίλλει (χρόνια ηπατίτι-
δα Β ή C, αυτοάνοση ηπατίτιδα, στεατοηπατί-
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τιδα κ.α), τις περισσότερες φορές ομαλοποι-
είται κατά την διάρκεια της κύησης λόγω τό-
σο της υφιστάμενης αιμοαραίωσης όσο και
των ανοσολογικών-ενδοκρινολογικών μετα-
βολών που συντελούνται3. Τρανσαμινασαιμία
κατά την διάρκεια της κυήσεως οφείλεται ως
επί το πλείστον σε αίτια που συσχετίζονται με
την κύηση αυτή καθ' εαυτή (υπερέμεση κύη-
σης, ενδοηπατική χολόσταση κύησης, προε-
κλάμψία,  σύνδρομο HELLP) και δευτερευό-
ντως σε άλλα συνυπάρχοντα νοσήματα (χρό-
νια ηπατίτιδα Β, αυτοάνοση ηπατίτιδα, χολη-
δοχολιθίαση κ.α), η διάκριση μεταξύ των
οποίων είναι επιβεβλημένη για τον καθορι-
σμό τόσο της αντιμετώπισης όσο και της πρό-
γνωσης για την μητέρα και το κύημα4. Παθο-
λογικές δοκιμασίες της ηπατικής βιοχημείας
συναντώνται περίπου στο 3 έως 5% των κυή-
σεων και μπορούν να αποδοθούν σε ποικίλα
αίτια και καταστάσεις που κατηγοριοποιού-
νται ως εξής: α) ηπατικά νοσήματα που σχετί-
ζονται άμεσα με την κύηση και τις επιπλοκές
της, β) νοσήματα ήπατος-χοληφόρων που εμ-
φανίζονται κατά την διάρκεια της κύησης αλ-
λά δεν σχετίζονται άμεσα με αυτήν και γ)
προϋπάρχοντα χρόνια νοσήματα του ήπατος
και των χοληφόρων της επιτόκου.
Στην παρούσα ανασκόπηση θα παρουσια-
σθούν εκτενώς τα προβλήματα του ήπατος
που ανακύπτουν αποκλειστικά στην εγκυμο-
σύνη ή στις επιπλοκές της.

Ηπατοπάθεια που σχετίζεται άμμεσα με την
κύηση και τις επιπλοκές της
Σε αυτή την ομάδα ανήκουν 5 νοσολογικές
οντότητες που εμφανίζονται αποκλειστικά
κατά την διάρκεια της κύησης ή της λοχείας,
αποτελώντας πρακτικά επιπλοκές τους και οι
οποίες αποδράμουν σχετικά γρήγορα μετά
την περάτωση του τοκετού. Οι νοσολογικές
αυτές οντότητες μπορούν να κατηγοριοποιη-
θούν σε δύο υποομάδες με βάση την συσχέτι-
σή τους ή όχι με την εμφάνιση προεκλαμψίας,
η οποία, όπως είναι γνωστό, τροποποιεί δυ-
σμενώς την έκβαση της κύησης και την πρό-
γνωση για την μητέρα και το κύημα εάν δεν
διαγνωσθεί και αντιμετωπισθεί έγκαιρα2,5. Η
υπερέμεση και η ενδοηπατική χολόσταση της

κύησης αποτελούν καταστάσεις που δεν σχε-
τίζονται με την εμφάνιση προεκλαμψίας, ενώ
η προεκλαμψία αυτή καθ' αυτή, το σύνδρομο
HELLP και το οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης
αποτελούν καταστάσεις με βαριά κλινική ει-
κόνα και ενίοτε δυσμενή έκβαση που σχετί-
ζονται άμεσα με την παρουσία προεκλαμψίας
ή και εκλαμψίας. Ναυτία ποικίλης εντάσεως,
με ή χωρίς εμέτους παρατηρείται στο 50-90%
των κυήσεων και εμφανίζεται συνήθως την
4η-6η εβδομάδα ενώ φυσιολογικά αποδράμει
την 16η-18η εβδομάδα της κύησης. Σε σπά-
νιες περιπτώσεις η ναυτία και οι έμετοι πα-
ραμένουν σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης μέχρι τον τοκετό, μετά το πέρας του οποί-
ου υποχωρούν χωρίς περαιτέρω επιπλοκές. 

Υπερέμεση της κύησης
Η υπερέμεση επιπλέκει το 0.3-2% του συνό-
λου των κυήσεων. Τα συμπτώματα που εμφα-
νίζουν οι επίτοκες με υπερέμεση κύησης εί-
ναι σοβαρά, διαρκούν μεγάλο χρονικό διά-
στημα και οδηγούν συχνά σε διαταραχές του
ύδατος και των ηλεκτρολυτών που χρήζουν
παρεντερικής αποκατάστασής τους και σπα-
νιότερα σε ανεπάρκεια βιταμινών και ιχνο-
στοιχείων που μπορεί με την σειρά της να
οδηγήσει σε αναπηρία ή απειλητικές για την
ζωή της επιτόκου καταστάσεις (όπως π.χ η
εγκεφαλοπάθεια Wernicke συνεπεία ανε-
πάρκειας θειαμίνης) καθώς και άλλες σοβα-
ρές επιπλοκές (όπως ρήξη οισοφάγου, οξεία
νεφρική ανεπάρκεια, παγκρεατίτιδα). Τραν-
σαμινασαιμία (έως και 20 φορές πολλαπλά-
σια των ανώτερων φυσιολογικών τιμών) πα-
ρατηρείται στο 50-60% των περιπτώσεων
υπερεμέσεως κυήσεως, αποτελώντας το συ-
χνότερο αίτιο τρανσαμινασαιμίας στο πρώτο
τρίμηνο της κύησης και ελαφρά υπερχολερυ-
θριναιμία παρατηρείται περίπου στο ένα τρί-
το των περιπτώσεων. Παράγοντες κινδύνου
για την εμφάνιση υπερέμεσης αποτελούν το
νεαρό της ηλικίας της επιτόκου, η πρωτοτο-
κία, η πολύδυμη κύηση, η παχυσαρκία, ο δια-
βήτης, ο υπερθυρεοειδισμός, το ιστορικό ψυ-
χιατρικής νόσου και η τροφοβλαστική νό-
σος1,2,5. Ψυχολογικοί, ενδοκρινολογικοί, ανο-
σολογικοί και γενετικοί παράγοντες έχουν
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ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση του συνδρό-
μου ενώ κεντρικό ρόλο φαίνεται να διαδρα-
ματίζουν τα επίπεδα οιστρογόνων και προγε-
στερόνης. Η θυρεοειδική λειτουργία πρέπει
να εκτιμάται σε κάθε γυναίκα με υπερέμεση
κυήσεως αφού υπερθυρεοειδισμός απαντάται
περίπου στο 60% των περιπτώσεων ενώ κατά
την αντιμετώπιση, εκτός από την ενδοφλέβια
αποκατάσταση του ελλείματος ύδατος και
ηλεκτρολυτών, πρέπει να χορηγείται απαραί-
τητα θειαμίνη (100 mg iv) και φυλλικό οξύ σε
περιπτώσεις που το σύνδρομο παρατείνεται
πάνω από 3 εβδομάδες. 
Αντιεμετικά όπως προμεθαζίνη, μετοκλοπρα-
μίδη ή οι νεότεροι αναστολείς των υποδοχέ-
ων 5-ΗΤ3 (ondansetron) μπορούν να χορηγη-
θούν σε βαριές περιπτώσεις ενώ και βραχυ-
χρόνια σχήματα κορτικοστεροειδών (υδρο-
κορτιζόνη ή μεθυλπρεδνιζολόνη) φαίνεται να
αποδίδουν σε ανθεκτικές περιπτώσεις, παρά
το επισφαλές της χορηγήσεώς τους κατά το
1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης1,2,5. Ενώ η νοση-
ρότητα της επιτόκου με υπερέμεση είναι κα-
λά τεκμηριωμένη στη διεθνή βιβλιογραφία,
τα δεδομένα που αφορούν την επίπτωση της
υπερέμεσης στο κύημα παρουσιάζονται αμφι-
λεγόμενα αφού κάποιες μελέτες υποστηρί-
ζουν ότι η υπερέμεση της επιτόκου δεν επι-
δρά σε αυτό και άλλες υποστηρίζουν ότι τα
ποσοστά συγγενών ανωμαλιών ή ολιγοβαρών
κυημάτων είναι αυξημένα στις επιπλεγμένες
από υπερέμεση κυήσεις1,5.

Ενδοηπατική χολόσταση της κύησης
Ως ενδοηπατική χολόσταση της κύησης ορί-
ζεται η παρουσία επίμονου κνησμού που συ-
νοδεύεται από αύξηση των επιπέδων χολικών
οξέων στον ορό. Εμφανίζεται συνήθως κατά
το 2ο ήμισυ της εγκυμοσύνης και αποδράμει
ανεπίπλεκτα για την μητέρα μετά το πέρας
του τοκετού, ενώ χαρακτηριστικά υποτροπιά-
ζει σε επόμενη κύηση ή όταν χορηγούνται
αντισυλληπτικά. Αποτελεί τη συχνότερη χο-
λοστατική νόσο και την δεύτερη σε συχνότη-
τα αιτία ικτέρου (μετά τις ιογενείς ηπατίτι-
δες) της επιτόκου. Η νόσος χαρακτηρίζεται
από κνησμό λόγω χολόστασης και αύξηση
των χολικών οξέων και των τρανσαμινασών

του ορού. Εμφανίζεται συνήθως μετά την 20η
εβδομάδα της κύησης και συχνότερα στο 3ο
τρίμηνο αυτής με επίμονο και βασανιστικό
κνησμό, ιδιαίτερα κατά τις νυκτερινές ώρες,
που αρχικά εντοπίζεται στις παλάμες και τα
πέλματα και στη συνέχεια επεκτείνεται σε
όλο τον κορμό και τα άκρα. Ανορεξία, ναυτία
και στεατόρροια καθώς και ένδεια των λιπο-
διαλυτών βιταμινών που είναι δυνατόν να συ-
νυπάρχει και πρέπει να αντιμετωπίζεται,
αποτελούν επίσης κλινικές εκδηλώσεις του
συνδρόμου. Ίκτερος (τιμές χολερυθρίνης συ-
νήθως μικρότερες των 6 mg/dl, συνεζευγμένη
ως επί το πλείστον) εμφανίζεται στο 10-20%
των περιπτώσεων, συνηθέστερα σε απώτερα
στάδια (4-6 εβδομάδες μετά την έναρξη του
κνησμού) και εξαιρετικά σπάνια κατά την εμ-
φάνιση του συνδρόμου, εκτός αν πρόκειται
για κάποια σπάνια οικογενή περίπτωση. Αξί-
ζει να τονιστεί πως χαρακτηριστικά οι επίτο-
κες με ενδοηπατική χολόσταση δεν αναπτύσ-
σουν εγκεφαλοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια
και διαταραχές πηκτικότητας (εξαίρεση απο-
τελεί η υποπροθρομβιναιμία που οφείλεται
σε υποβιταμίνωση Κ), γεγονότα που την δια-
φοροποιούν από τις συσχετιζόμενες με προε-
κλαμψία μορφές ηπατικής δυσπραγίας που
εμφανίζονται στο 3ο τρίμηνο της κύησης και
έχουν εντελώς διαφορετική κλινική έκβαση
και πρόγνωση εάν δεν αντιμετωπισθούν
έγκαιρα1,2,5. Αιτιοπαθογενετικά, η διαταραχή
της διακίνησης της χολής (και ειδικότερα των
χολικών οξέων) δια των μεμβρανών των χο-
ληφόρων που χαρακτηρίζει το σύνδρομο,
φαίνεται να είναι πολυπαραγοντική με ορμο-
νικούς, γενετικούς και εξωγενείς-περιβαλλο-
ντικούς παράγοντες να επιδρούν ποικιλοτρό-
πως και εξατομικευμένα στην ηπατοκυτταρι-
κή μεμβράνη ή την μεμβράνη των μικρών χο-
ληφόρων2,5,6. Η χολοστατική επίδραση των
ορμονών του φύλου είναι γνωστή (αναστολή
αντλίας απέκκρισης χολικών αλάτων) και
επιβεβαιώνεται με την εμφάνιση του συνδρό-
μου στο 3ο τρίμηνο της κύησης και με την επί-
τασή του στις πολύδυμες κυήσεις ή όταν χο-
ρηγείται εξωγενώς προγεστερόνη για μαιευ-
τικούς σκοπούς. Παράλληλα η αναγνώριση
οικογενών περιπτώσεων του συνδρόμου και η
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υψηλή επίπτωσή του σε συγκεκριμένες χώρες
(Φινλανδία, Σουηδία, Χιλή, Πορτογαλία)
έχουν οδηγήσει την έρευνα στην αναζήτηση
μεταλλαγών σε συγκεκριμένα γονίδια που
ευθύνονται ή που προδιαθέτουν για την εμ-
φάνιση του στη βάση των ορμονικών και ανο-
σολογικών μεταβολών που συντελούνται στην
κύηση. Μεταλλαγές στο γονίδιο MDR3
(ABCB4), που εκφράζει την πρωτεΐνη-μετα-
φορέα των φωσφολιπιδίων δια της μεμβρά-
νης των σωληνίσκων των χοληφόρων, έχουν
ανιχνευθεί περισσότερες από 10 έως σήμερα
και σε αυτές αποδίδεται το 15% περίπου των
περιπτώσεων ενδοηπατικής χολόστασης της
κύησης6. Ανάλογες μεταλλαγές φαίνεται να
συσχετίζονται με περιπτώσεις προοδευτικής
οικογενούς ενδοηπατικής χολόστασης και χο-
λολιθίασης, αναδεικνύοντας κοινούς παθογε-
νετικούς μηχανισμούς μεταξύ τους2,5,6. Έχουν
μελετηθεί πολυμορφισμοί πολλών γονιδίων
που συσχετίζονται με την διακίνηση των χολι-
κών αλάτων (BSEP/ABCB11) και άλλων ορ-
γανικών ανιόντων συμπεριλαμβανομένης της
χολερυθρίνης (MRP-2/ABCC2) σε ποικίλους
πληθυσμούς, αλλά τα αποτελέσματα των με-
λετών είναι αντικρουόμενα για να τεκμηριώ-
σουν αιτιολογική συσχέτιση των πολυμορφι-
σμών αυτών με το σύνδρομο6,7. Η επίδραση
των ορμονικών μεταβολών της κύησης σε γε-
νετικά προδιαθετειμένα άτομα, θεωρείται ότι
κατέχει κεντρικό ρόλο στην παθογένεια του
συνδρόμου αφού η παρουσία πολυμορφι-
σμών συγκεκριμένων γονιδίων που έχουν με-
λετηθεί εκτενώς (όπως του MRP-2/ABCC2)
έχουν συσχετισθεί τόσο με χολόσταση από
φάρμακα και οιστρογόνα, όσο και με διατα-
ραχές διακίνησης μεταβολιτών των οιστρογό-
νων7,8. Ο ρόλος της φαρμακευτικής υπεροι-
στρογοναιμίας στην διαταραχή της χολικής
έκκρισης [όπως αυτή εκτιμάται με την ηπατι-
κή κάθαρση της βρωμοσουλφοφθαλίνης
(BSP)  και την αύξηση της συγκέντρωσης των
χολικών οξέων του ορού] είναι γνωστός και
επιστημονικά  τεκμηριωμένος από αρκετές
κλινικές και in vitro μελέτες, ενώ ακόμα  ση-
μαντικότερο ρόλο στην παθογένεια του συν-
δρόμου φαίνεται να διαδραματίζει η προγε-
στερόνη6. Έτσι οι περισσότεροι ερευνητές

συμφωνούν ότι η ήπια δυσλειτουργία των με-
ταφορέων των χοληφόρων σωληνίσκων στα
πλαίσια συγκεκριμένων ή και αγνώστων επί
του παρόντος γενετικών πολυμορφισμών, η
οποία είναι συνήθως υποκλινική, μπορεί να
οδηγήσει σε κλινική χολόσταση όταν η ικανό-
τητα των μεταφορέων προς απέκκριση συ-
γκεκριμένων ουσιών (όπως οιστρογόνων και
προγεστερόνης) υπερκερασθεί, όπως χαρα-
κτηριστικά συμβαίνει στην κύηση. Παράγο-
ντες που επίσης έχουν ενοχοποιηθεί ότι συμ-
βάλλουν στην εμφάνιση του συνδρόμου είναι
συνυπάρχουσες λοιμώξεις (αυξημένη επίπτω-
ση και πρωιμότερη εμφάνιση σε επίτοκες με
ηπατίτιδα C, λοιμώξεις ουροποιητικού), κλι-
ματικές μεταβολές (αυξημένη επίπτωση κατά
τους χειμερινούς μήνες) και διαιτητικά αίτια
(ανεπάρκεια αντιοξειδωτικών παραγόντων
και συγκεκριμένα σελήνιου, σύμφωνα με με-
λέτες προερχόμενες από τη Χιλή)6. Η πορεία
της ενδοηπατικής χολοστάσεως της κύησης
αν και βασανιστική για την μητέρα λόγω του
επίμονου και δύσκολα αντιμετωπίσιμου κνη-
σμού δεν εγκυμονεί κινδύνους για την γενι-
κότερη υγεία της, σε αντίθεση με τον υψηλό
κίνδυνο που διατρέχει το έμβρυο (πρόωρος
τοκέτος, καθυστέρηση ενδομήτριας ανάπτυ-
ξης, κεγχρωσμένο αμνιακό υγρό, σύνδρομο
αναπνευστικής ανεπάρκειας, καρδιοτοκο-
γραφικές ανωμαλίες, αιφνίδιος ενδομήτριος
θάνατος). Τα επίπεδα χολικών οξέων του
ορού της επιτόκου που αποτελούν τον πλέον
ειδικό και ευαίσθητο δείκτη για την διάγνω-
ση του συνδρόμου, φαίνεται να συσχετίζονται
ισχυρά με την παρουσία επιπλοκών στο έμ-
βρυο (επίπεδα χολικών οξέων > 40 μmol/l),
σύμφωνα με μεγάλη Σουηδική μελέτη 693 πε-
ριπτώσεων ενδοηπατικής χολόστασης επί συ-
νόλου 45000 κυήσεων9, ενώ αυξημένος κατα-
γράφεται και ο κίνδυνος επιπλοκών στα έμ-
βρυα επιτόκων που εμφανίζουν ίκτερο συ-
γκρινόμενες με τις ανικτερικές μορφές χολό-
στασης6. Ως εκ τούτου, στενή παρακολούθη-
ση του εμβρύου και περάτωση του τοκετού
όταν οι μαιευτικές παράμετροι και η ανα-
πνευστική ωριμότητα του εμβρύου το επιτρέ-
πουν, αποτελούν την οριστική λύση του προ-
βλήματος τόσο για την μητέρα όσο και για το
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νεογνό. Χορήγηση ουρσοδεοξυχολικού οξέ-
ως (10-15 mg/kgr) στην επίτοκο φαίνεται να
αποτελεί ασφαλή και αποτελεσματική λύση,
μειώνοντας τα υψηλά επίπεδα χολικών οξέων
μητέρας και του κυήματος και βελτιώνοντας
σημαντικά την κλινική εικόνα, τις εργαστη-
ριακές παραμέτρους και τα ποσοστά επίτευ-
ξης τελειόμηνων κυήσεων10. Πλεονεκτεί σα-
φώς σε αποτελεσματικότητα και σε έλλειψη
παρενεργειών της χολεστυραμίνης καθώς και
της χορήγησης κορτικοειδών που όμως συχνά
συνχορηγούνται με στόχο την επίσπευση επί-
τευξης πνευμονικής ωριμότητας του εμβρύου.
Έχει επίσης δοκιμασθεί η χορήγηση ριφα-
μπικίνης, βιταμίνης Κ και s-adenosyl-L-
methionine σε ανθεκτικές περιπτώσεις με
αποτελεσματικότητα μόνο όταν συνχορηγεί-
ται και  ουρσοδεοξυχολικό οξύ6,11. Αποτελε-
σματική για την αντιμετώπιση του επίμονου
κνησμού φαίνεται να είναι και η χορήγηση
του ανταγωνιστή των υποδοχέων 5ΗΤ-3
(ondansetron), ο οποίος είναι γνωστός από
την χρήση του ως αντιεμετικό σε ασθενείς
που λαμβάνουν χημειοθεραπευτική αγωγή. Η
χορήγησή του δεν έχει σημαντική επίδραση
στις βιοχημικές παραμέτρους των επιτόκων,
γεγονός που υποδηλώνει πιθανή συμμετοχή
και της σεροτονίνης στους μηχανισμούς πρό-
κλησης του κνησμού των χολοστατικών νοση-
μάτων12. Η ενδοηπατική χολόσταση της κύη-
σης υποτροπιάζει σε ποσοστό 45-70% σε
επόμενη κύηση και ενίοτε όταν χορηγούνται
από τό στόμα αντισυλληπτικά δισκία, γεγονός
το οποίο δεν αποτελεί αντένδειξη χορήγησής
τους όταν αυτή κρίνεται απαρραίτητη με προ-
ϋπόθεση τον συχνό κλινικό και εργαστηριακό
έλεγχο της ασθενούς. Μερικές σπάνιες οικο-
γενείς μορφές εμμένουν και μετά τον τοκετό
και εξελίσσονται σε σοβαρή ίνωση ή και κίρ-
ρωση, αλλά αυτές συνήθως αφορούν προϋ-
πάρχουσες χρόνιες χολοστατικές νόσους του
ήπατος που αποκαλύφθηκαν στην περίοδο
της εγκυμοσύνης1,2,6. Γυναίκες που εμφάνι-
σαν ενδοηπατική χολόσταση της κύησης φαί-
νεται ότι εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα
μελλοντικής εμφάνισης χολολιθίασης ή και
χολοκυστίτιδας, μη-αλκοολικής λιπώδους νό-
σου του ήπατος και μη-αλκοολικής παγκρεα-

τίτιδας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεγά-
λης Φινλανδικής μελέτης13.

Προεκλαμψία
Ως προεκλαμψία ορίζεται η παρουσία οιδή-
ματος, πρωτεϊνουρίας και υπέρτασης
(ΑΠ>140/90 mmHg) σε μία προηγούμενα
νορμοτασική γυναίκα ή η ταχεία επιδείνωση
και αδυναμία ελέγχου προϋπάρχουσας υπέρ-
τασης, που επιπλέκει περίπου το 5-10% των
κυήσεων, συνήθως στο τέλος του 2ου και στο
3ο τρίμηνο της κύησης. Αν και οι περισσότε-
ρες γυναίκες με προεκλαμψία δεν παρουσία-
ζουν ηπατική νόσο, τουλάχιστον το 10% αυ-
τών με σημαντικού βαθμού προεκλαμψία και
ποσοστό μεγαλύτερο του 70% αυτών που τε-
λικά καταλήγουν λόγω εκλαμψίας, παρουσιά-
ζουν ηπατική συμμετοχή14. Γίνεται αντιληπτό
πως η παρουσία ηπατικής συμμετοχής σε επί-
τοκο στην οποία πληρούνται κριτήρια προε-
κλαμψίας, υποδηλώνει σοβαρή μορφή της νό-
σου που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση για να
αποφευχθούν δυνητικά θανατηφόρες επιπλο-
κές πρωτίστως για την επίτοκο (εκλαμψία,
ηπατική ρήξη ή και νέκρωση) και δευτερευό-
ντως για το έμβρυο.

Σύνδρομο HELLP
Η ηπατική συμμετοχή σε σοβαρές μορφές
προεκλαμψίας παρουσιάζεται στα πλαίσια
του συνδρόμου HELLP, που χαρακτηρίζεται
από την παρουσία μικροαγγειοπαθητικού τύ-
που αιμολυτικής αναιμίας, αυξημένα ηπατικά
ένζυμα και θρομβοπενία. Το σύνδρομο αυτό
περιγράφεται στη βιβλιογραφία συνήθως μα-
ζί με την παρουσία συμπτωματολογίας και
σημειολογίας προεκλαμψίας ωστόσο σε πο-
σοστό 15-20% των περιπτώσεων συνδρόμου
HELLP δεν συνυπάρχει προεκλαμψία. Η
επίπτωση του συνδρόμου είναι σχετικά μικρή
(περίπου 0.6% του συνόλου των κυήσεων εμ-
φανίζουν το σύνδρομο) αλλά πολλαπλασιάζε-
ται όταν προϋπάρχει σοβαρή προεκλαμψία
(3.1-12% των περιπτώσεων προεκλαμψίας
εμφανίζουν το σύνδρομο), γεγονός το οποίο
καθιστά πολύ δύσκολο τον διαχωρισμό των
δύο αυτών κλινικών οντοτήτων. Η σχετιζόμε-
νη με το σύνδρομο ηπατική νόσος είναι ενίο-
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τε πολύ σοβαρή και μπορεί να οδηγήσει στον
θάνατο της επιτόκου ή στην αναγκαιότητα
άμεσης μεταμόσχευσης ήπατος1,2. Η συντρι-
πτική πλειοψηφία των περιπτώσεων του συν-
δρόμου HELLP εμφανίζεται στο 3ο τρίμηνο
της κύησης (70-92%) συνήθως μεταξύ της
27ης και της 37ης εβδομάδας, ωστόσο υπάρ-
χουν και αρκετές περιπτώσεις που εμφανίζε-
ται στην λοχεία, συνήθως εντός του πρώτου
48ωρου μετά τον τοκετό. Η εμφάνιση του
συνδρόμου κατά το 1ο τρίμηνο της κύησης, αν
και υφίσταται βιβλιογραφικά, αποτελεί γεγο-
νός εξαιρετικά σπάνιο. Παθογενετικά το
σύνδρομο αποδίδεται σε λειτουργικές και δο-
μικές μεταβολές του αγγειακού ενδοθηλίου
που οδηγούν σε συσσώρευση ενεργοποιημέ-
νων αιμοπεταλίων και εναπόθεση ινικής στο
αγγειακό τοίχωμα, ενώ το γενεσιουργό αίτιο
των διαταραχών αυτών παραμένει αδιευκρί-
νιστο1,2,15. Οι επίτοκες αρχικά παρουσιάζουν
μη-ειδικά συμπτώματα όπως κοιλιακό άλγος
με ιδιαίτερη εντόπιση στο δεξιό υποχόνδριο,
ναυτία και έμετο ενώ ίκτερος (5%) ή αιμορ-
ραγία λόγω θρομβοπενίας αποτελούν σπά-
νιες αρχικές εκδηλώσεις. Χαρακτηριστικά η
αντανάκλαση του κοιλιακού άλγους στον αυ-
χένα ή τον δεξιό ώμο παραπέμπει σε επιπλο-
κή του συνδρόμου (αιμάτωμα ή ρήξη ήπατος).
Η έγκαιρη διάγνωση βασίζεται στην σωστή
αξιολόγηση των εργαστηριακών ευρημάτων
της εγκύου και ειδικότερα στην μικροαγγειο-
παθητικού τύπου αιμολυτική αναιμία (με την
παρουσία των χαρακτηριστικών κατακερμα-
τισμένων ερυθρών στο επίχρισμα περιφερι-
κού αίματος), την θρομβοπενία και τις αυξη-
μένες τιμές τρανσαμινασών, χολερυθρίνης
και LDH ορού. Μάλιστα με βάση αυτά τα ερ-
γαστηριακά ευρήματα έχει πραγματοποιηθεί
σύστημα ταξινόμησης του συνδρόμου
(Mississippi classification system) που αντα-
νακλά την βαρύτητα της νόσου και την πρό-
γνωση των επιτόκων. Ιδιαίτερη σημασία δίδε-
ται στον αριθμό των αιμοπεταλίων, αφού επί-
τοκες με βαριά θρομβοπενία (<50.000 κκχ)
παρουσιάζουν την δυσμενέστερη πρόγνωση
ενώ και επί θετικής κλινικής έκβασης συνή-
θως απαιτείται μακρύ χρονικό διάστημα εν-
δονοσοκομειακής νοσηλείας για να επιτευ-

χθεί πλήρης κλινική και εργαστηριακή απο-
κατάσταση15. Η παρουσία του συνδρόμου
αποτελεί απόλυτη ένδειξη πρόκλησης τοκε-
τού, ιδιαίτερα όταν η  κύηση είναι μεγαλύτε-
ρη των 34 εβδομάδων, η οποία αποτελεί και
την έναρξη της διαδικασίας αναστροφής και
λήξης των παθοφυσιολογικών διαταραχών
του συνδρόμου στην πλειονότητα των περι-
πτώσεων. Άμεση πρόκληση τοκετού επίσης
επιχειρείται και ανεξαρτήτως της ηλικίας
κύησης ή του βαθμού πνευμονικής ωριμότη-
τας του κυήματος, εφόσον η μητέρα παρου-
σιάζει ενδείξεις πολυοργανικής δυσλειτουρ-
γίας, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, νεφρική
ανεπάρκεια ή κάποια άλλη σοβαρή επιπλοκή
του συνδρόμου. Στις περιπτώσεις που συνυ-
πάρχει προεκλαμψία προηγείται ταχεία στα-
θεροποίηση της καταστάσεως της εγκύου
(έλεγχος της υπέρτασης με χορήγηση υδρα-
λαζίνης, ανταγωνιστών ασβεστίου ή και νι-
τρωδών και νιτροπρωσσικού νατρίου επί
υπερτασικής κρίσης, προφύλαξη από σπα-
σμούς με χορήγηση θειικού μαγνησίου) και
στη συνέχεια γίνεται πρόκληση τοκετού. Ο
κολπικός τοκετός προτιμάται όταν δεν υπάρ-
χουν μαιευτικές αντενδείξεις ή επιπλοκές,
όμως η καισαρική τομή είναι αναγκαία σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των περιπτώ-
σεων. Επισκληρίδιος αναισθησία προτείνεται
όταν δεν υπάρχει σημαντική θρομβοπενία
(<100.000 κκχ) ή άλλη αιμορραγική διαταρα-
χή και όταν ο χρόνος ροής είναι φυσιολογι-
κός15,16. Χορήγηση κορτικοστεροειδών (βητα-
μεθαζόνης ή δεξαμεθαζόνης, που διέρχονται
τον ομφαλοπλακουντιακό φραγμό), 24-48
ώρες πρίν τον τοκετό, φαίνεται να είναι εξαι-
ρετικά επωφελής κυρίως σε ότι αφορά την
επίσπευση της αναπνευστικής ωριμότητας
και την κλινική έκβαση του νεογνού, ιδιαίτε-
ρα όταν η ηλικία κύησης είναι μικρότερη των
34 εβδομάδων καθώς και σε σοβαρές περι-
πτώσεις συνδρόμου HELLP (class I). Αντίθε-
τα, η χορήγηση αιμοπεταλίων δεν συνιστάται
πλην των περιπτώσεων βαριάς και απειλητι-
κής για την ζωή της επιτόκου αιμορραγίας ή
σοβαρής θρομβοπενίας (<20.000 κκχ) με συ-
νοδές αιμορραγικές εκδηλώσεις από το δέρ-
μα ή τους βλεννογόνους. Πλασμαφαίρεση με

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.6, ΤΕΥΧ.4, ΣΕΛ. 197-207, 2009

203

PAPADAKHS  27/1/2010  01:35 μμ  Σελίδα203



συνοδό χορήγηση φρέσκου κατεψυγμένου
πλάσματος προτείνεται για περιπτώσεις με
προϊούσα εγκατάσταση υπερχολερυθριναι-
μίας και νεφρικής ανεπαρκείας καθώς και σε
περιπτώσεις όπου δεν παρατηρείται βελτίω-
ση  μετά την παρέλευση 72 ωρών από τον το-
κετό. Επισημαίνεται όμως πως αρχική επιδεί-
νωση των εργαστηριακών παραμέτρων με αυ-
τόματη βελτίωση αυτών αποτελεί σύνηθες
φαινόμενο στις ασθενείς αυτές15,16. Με την
έγκαιρη διάγνωση και τη σωστή αντιμετώπι-
ση τόσο η μητρική όσο και η περιγεννητική
θνησιμότητα έχουν μειωθεί σημαντικά, ωστό-
σο η νοσηρότητα συνεπεία του συνδρόμου
συνεχίζει να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Η
περιγεννητική θνησιμότητα κυμαίνεται μετα-
ξύ 7-22.6% και οφείλεται κυρίως σε αποκόλ-
ληση και ανεπάρκεια του πλακούντα, ενδο-
μήτρια ασφυξία ή επιπλοκές προωρότητας
και συσχετίζεται με την βαρύτητα του συν-
δρόμου (συχνότερα σε class I) και την εμφά-
νιση σοβαρών επιπλοκών στη μητέρα. Η μη-
τρική θνησιμότητα κυμαίνεται γύρω στο 1%
στο σύνολο των περιπτώσεων του συνδρόμου
HELLP άλλα είναι πολύ υψηλότερη, ξεπερ-
νώντας ενίοτε και το 50%, μεταξύ των περι-
πτώσεων που εμφανίζουν επιπλοκές. Σοβα-
ρές και απειλητικές για την ζωή της μητέρας
επιπλοκές παρατηρούνται συνήθως σε επίτο-
κες με class I HELLP σύνδρομο (85%), με
συχνότερα εμφανιζόμενες την διάχυτη ενδαγ-
γειακή πήξη που αρκετά συχνά επιπλέκεται
με αποκόλληση και ανεπάρκεια του πλακού-
ντα και εγκατάσταση οξείας νεφρικής ανε-
πάρκειας, πνευμονικό οίδημα, ARDS, πνευ-
μονία από εισρόφηση, εγκεφαλική αιμορρα-
γία καθώς και σοβαρές επιπλοκές από το
ήπαρ1,2,15,16. Η δημιουργία υποκαψίου αιμα-
τώματος με ή χωρίς ηπατική ρήξη αποτελεί
μια ευτυχώς σπάνια επιπλοκή του συνδρόμου
(εμφανίζεται σε ποσοστό μικρότερο του 1%
των περιπτώσεων συνδρόμου HELLP) αφού
οδηγεί σε δυσμενή κλινική έκβαση σημαντικό
ποσοστό των επιτόκων. Αυτόματη ρήξη του
ήπατος παρατηρείται συνήθως σε συνδυασμό
με προεκλαμψία ή εκλαμψία ή και διάχυτη
ενδαγγειακή πήξη, ενώ έχουν αναφερθεί και
περιπτώσεις συνύπαρξης ρήξης του ήπατος

και της σπληνός καθώς και περιπτώσεις με
συνύπαρξη νεφρικών ή άλλων αιματωμάτων.
Η ενδοπαρεγχυματική ηπατική αιμορραγία ή
το μικρό υποκάψιο αιμάτωμα χωρίς ρήξη του
ήπατος σε αιμοδυναμικά σταθερή ασθενή, δύ-
ναται να αντιμετωπισθούν συντηρητικά ενώ
όταν το αιμάτωμα επεκτείνεται χωρίς να ρύ-
γνυται, δύναται να επιχειρηθεί ενδαρτηριακός
εμβολισμός. Δυστυχώς όμως η πλειονότητα
των περιπτώσεων παρουσιάζει ταχεία εξέλιξη
και απαιτεί άμεση χειρουργική αντιμετώπιση
(παροχέτευση αιματώματος, απολίνωση ηπα-
τικής αρτηρίας, ευρεία ηπατεκτομή ή συνδυα-
σμό αυτών αναλόγως των διεγχειρητικών ευ-
ρημάτων και της βαρύτητας της κλινικής εικό-
νας της ασθενούς σε συνδυασμό με χολοκυ-
στεκτομή για αποφυγή νέκρωσης του τοιχώμα-
τος της χοληδόχου συνεπεία της αγγειακής νό-
σου) ενώ ενίοτε απαιτείται επείγουσα μεταμό-
σχευση ήπατος. Η δημιουργία ηπατικού εμ-
φράκτου αποτελεί μια άλλη σοβαρή επιπλοκή
που είναι δυνατόν να εμφανισθεί σε ασθενείς
με προεκλαμψία ή και άλλα νοσήματα που
προδιαθέτουν σε θρομβώσεις (αντιφωσφολι-
πιδικό σύνδρομο, SLE, θρομβωτική θρομβο-
κυτοπενική πορφύρα κ.α) και χαρακτηρίζεται
από την παρουσία πυρετού και δεξιάς υποχον-
δραλγίας σε επίτοκο 3ου τριμήνου. Χαρακτη-
ριστικά εργαστηριακά ευρήματα επί ηπατικού
εμφράκτου αποτελούν η αναιμία, η λευκοκυτ-
τάρωση με πολυμορφοπυρηνικό συνήθως τύ-
πο, η παράταση του χρόνου προθρομβίνης, τα
αυξημένα επίπεδα LDH του ορού και τα πολύ
υψηλά επίπεδα τρανσαμινασών (συχνά >3000
IU/L) τα οποία συνήθως δεν συναντώνται σε
ανεπίπλεκτο σύνδρομο HELLP1,2,15,16.

Οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης
Το οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης είναι μια
κατάσταση που εγκαθίσταται αιφνίδια και
εξελίσεται ταχύτατα και εμφανίζεται σχεδόν
αποκλειστικά στο 3ο τρίμηνο της κύησης, κα-
τά την οποία η παρουσία εκτεταμένης μικρο-
φυσαλιδώδους λιπώδους διήθησης οδηγεί σε
εγκεφαλοπάθεια και ηπατική ανεπάρκεια. Η
συσχέτιση του συνδρόμου με την προεκλαμ-
ψία δεν έχει πλήρως τεκμηριωθεί αλλά αρκε-
τοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι περισσό-
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τερες επίτοκες με οξύ λιπώδες ήπαρ της κύη-
σης εμφανίζουν ένα ή και περισσότερα κριτή-
ρια προεκλαμψίας1,2,17,18. Αποτελέσματα επι-
σταμένων μελετών υποστηρίζουν ότι κεντρι-
κό ρόλο στην παθογένεια του συνδρόμου παί-
ζει η διαταραχή της ενδομιτοχονδριακής δια-
κίνησης των ελεύθερων λιπαρών οξέων, σε
συνδυασμό με τις δεδομένες αλλαγές στόν
μεταβολισμό των λιπιδίων που απαντώνται
φυσιολογικά στην κύηση και πιθανώς άλλες
διαιτητικές (ανεπάρκεια καρνιτίνης) ή άλλες
μεταβολές. Σε αυτό συνάδει η αυξημένη επί-
πτωση του συνδρόμου σε επίτοκες που κυο-
φορούν έμβρυα με ανεπάρκεια ενζύμων που
συμμετέχουν στο μεταβολισμό των ελεύθε-
ρων λιπαρών οξέων (όπως του LCHAD-Long
Chain 3 Hydroxyacyl CoA Dexydrogenase και
ειδικότερα την μεταλλαγή G1548C του
LCHAD)17,18.  Το σύνδρομο εμφανίζεται συ-
χνότερα σε πρωτοτόκες και σε πολύδυμες
κυήσεις ενώ έχει παρατηρηθεί και συσχέτιση
του με την κυοφορία άρρενος εμβρύου.
Εμφανίζεται μεταξύ της 28ης και 40ης εβδο-
μάδας και σπάνια περί το τέλος του 2ου τρι-
μήνου. Η αναφερόμενη επίπτωσή του κυμαί-
νεται μεταξύ του 1/7000 έως 1/13000 κυήσεις
ωστόσο σήμερα πιστεύεται πως η επίπτωσή
του είναι αρκετά υψηλότερη αφού υπάρχουν
και περιπτώσεις με ήπια συμπτωματολογία ή
υποκλινική πορεία που δεν διαγιγνώσκονται
πάντοτε. Η επίτοκος με οξύ λιπώδες ήπαρ της
κύησης συνήθως παρουσιάζει πρόδρομα, μη-
ειδικά συμπτώματα για 1-2 εβδομάδες (ανο-
ρεξία, κακουχία, ναυτία, έμετο, κεφαλαλγία,
αίσθημα βάρους-τάσης στο δεξιό υποχόνδριο
ή τυπική δεξιά υποχονδραλγία) και ακολου-
θούν ίκτερος (τιμές χολερυθρίνης συνήθως
μικρότερες των 5 mg/dl ή υψηλότερες σε σο-
βαρή ή επιπλακείσα νόσο), εγκεφαλοπάθεια
και υπέρταση, οίδημα-ασκίτης, πρωτεινουρία
στα πλαίσια προεκλαμψίας (που συνυπάρχει
στο 50% των περιπτώσεων). Μερικές ασθε-
νείς μπορεί να προσέλθουν με συμπτωματο-
λογία ηπατοκυτταρικής ανεπάρκειας ή με αι-
μορραγία (κολπική-βλεννογονική αιμορρα-
γία ή αιματέμεση-μέλαινες κενώσεις). Πρώι-
μες επιπλοκές που είναι δυνατόν να προκύ-
ψουν είναι η οξεία νεφρική ανεπάρκεια, η

οξεία παγκρεατίτιδα, η υπογλυκαιμία και
λοιμώξεις, ενώ ίκτερος, ασκίτης και εγκεφα-
λοπάθεια αναπτύσσονται σε απώτερα στάδια
βαριάς νόσου, οδηγώντας σε πολύ υψηλά πο-
σοστά τόσο μητρικής (3-12.5%) όσο και περι-
γεννητικής (66%) θνησιμότητας1,2,17,18. Το
ύψος των τρανσαμινασών κυμαίνεται από
ελαφρώς παθολογικές τιμές μέχρι επιπέδων
οξείας ηπατίτιδας, ξεπερνώντας όμως σπα-
νίως τις 1000 IU/L (συνήθως μεταξύ 300-500
IU/L), ενώ συχνά συνυπάρχουν ορθόχρωμη-
ορθοκυτταρική αναιμία, λευκοκυττάρωση,
θρομβοπενία, διαταραχές παραγόντων πήξε-
ως με ή χωρίς στοιχεία διάχυτης ενδαγγεια-
κής πήξης, ουραιμία, υπεραμμωνιαιμία, υπο-
γλυκαιμία και υπεραμυλασαιμία. Αν και η τε-
λική διάγνωση τίθεται με την ιστολογική επι-
βεβαίωση της μικροφυσαλιδώδους λιπώδους
διηθήσεως του ήπατος (με ιδιαίτερη εντόπιση
στην ζώνη 3 και ήπια περιπυλαία φλεγμονή
και χολόσταση), εντούτοις βιοψία ήπατος δύ-
σκολα επιχειρείται σε αυτές τις βαρέως πά-
σχουσες επίτοκες και έτσι η διάγνωση βασί-
ζεται μόνο σε κλινικά και εργαστηριακά ευ-
ρήματα. Η άμεση πρόκληση τοκετού μετά την
ταχεία σταθεροποίηση της εγκύου, αποτελεί
το ακρογωνιαίο λίθο της αντιμετώπισης του
προβλήματος, αφού περιπτώσεις αποκατα-
στάσεως πρίν τον τοκετό δεν έχουν αναφερ-
θεί. Αξιοσημείωτα είναι τα υψηλά καταγρα-
φόμενα ποσοστά επιλόχειας αιμορραγίας,
ιδιαίτερα σε ασθενείς με παρατεταμένο χρό-
νο προθρομβίνης (INR>1.5) και σημαντική
θρομβοπενία (αιμοπετάλια<50000 κκχ), κα-
θώς και επιλόχειων ενδονοσοκομειακών λοι-
μώξεων για την αντιμετώπιση των οποίων συ-
νιστάται προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτι-
κών1,2,17,18. Η νοσηλεία των γυναικών με οξύ
λιπώδες ήπαρ της κύησης απαιτεί Μονάδα
Εντατικής Νοσηλείας αφού μπορεί να χρεια-
στούν για ικανό χρονικό διάστημα, υποστήρι-
ξη της αναπνευστικής λειτουργίας, αιμοκά-
θαρση ή και πολλαπλές μεταγγίσεις αίματος
ή παραγώγων αυτού. Λόγω του μικρού χρό-
νου ημιζωής των παραγόντων πήξεως, η βελ-
τίωση της παρατάσεως του χρόνου προθρομ-
βίνης αποτελεί το πρώτο σημείο ανακάμψεως
της ηπατικής λειτουργίας, ενώ ιδιαίτερη προ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.6, ΤΕΥΧ.4, ΣΕΛ. 197-207, 2009

205

PAPADAKHS  27/1/2010  01:35 μμ  Σελίδα205



σοχή πρέπει να δίδεται και στα επίπεδα γλυ-
κόζης του ορού λόγω βαριάς υπογλυκαιμίας
που συχνά επιπλέκει τις ασθενείς αυτές.
Απουσία κλινικής ή εργαστηριακής βελτίωσης
και προϊούσα ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια
μετά την πάροδο 48 ωρών από τον τοκετό, θέ-
τουν το ζήτημα της μεταμόσχευσης ήπατος η
οποία ευτυχώς σπάνια απαιτείται αφού η
πλειονότητα των ασθενών ανακάμπτουν πλή-
ρως και χωρίς περαιτέρω προβλήματα από το
ήπαρ. Πρέπει να τονιστεί ότι υποτροπή τόσο
των περιπτώσεων οξέος λιπώδους ήπατος της
κύησης όσο και αυτών  του συνδρόμου
HELLP είναι δυνατόν να συμβεί σε επόμενες
κυήσεις ενώ οι γυναίκες αυτές παρουσιάζουν
επίσης σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνι-
σης προεκλαμψίας, προωρότητας, καθυστέρη-
σης της ενδομήτριας ανάπτυξης, αποκόλλησης
και ανεπάρκειας του πλακούντα καθώς και
αιφνίδιου ενδομήτριου θανάτου17,18. 

Επίλογος-Συμπεράσματα
Οι δυσλειτουργίες του ήπατος που σχετίζονται
άμεσα με την κύηση αποτελούν δυνητικά σο-
βαρή απειλή ακόμα και για τη ζωή της επιτό-
κου ή και του εμβρύου, καθιστώντας τις κυή-
σεις αυτές πολύ υψηλού κινδύνου. Για την επί-
τευξη θετικής έκβασης των κυήσεων που επι-
πλέκονται από ηπατική δυσλειτουργία,  απαι-
τείται καλή γνώση του παθοφυσιολογικού μη-
χανισμού των επιπλοκών τους από τους θερά-
ποντες Μαιευτήρες, ειδική και στενή παρακο-
λούθηση των επιτόκων, αντιμετώπιση των επι-
πλοκών σε οργανωμένα κέντρα καθώς και η
συνδρομή πολλών ιατρικών ειδικοτήτων.
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Summary
Pregnancy is a happy event which most of the
times leads to a positive end, mainly due to
young age and good health of the future par-
ents. Nevertheless, today, the fact that women
get pregnant at older ages along with a wide-
spread application of methods of assisted re-
production treatment, have led to a significant
increase of pathological problems concerning
pregnancy and to “high risk pregnancies'' due
to mothers' pathological problems which are ei-
ther prior or appear during pregnancy. The pre-
sent study comprehensively presents the mal-
functions of liver which appear exclusively at
pregnancy or childbed and are the following:
Hyperemesis gravidarum, intrahepatic cholesta-
sis of pregnancy, preeclampsia, HELLP syn-
drome and acute fatty liver of pregnancy.

Key words: Hyperemesis gravidarum, intrahepatic cholestasis

of pregnancy, preeclampsia, HELLP syndrome, acute fatty

liver of pregnancy 
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Εμβρυϊκή 
Ταχυκαρδία

Περίληψη
Η εμβρυϊκή ταχυκαρδία είναι μία κατάσταση που συμβαίνει πε-
ρίπου σε 0.4-0.6% όλων των κυήσεων. Η επιλογή ειδικών φαρμα-
κευτικών παραγόντων και οι πιθανότητες επιτυχίας της θερα-
πείας εξαρτώνται από τον τύπο της ταχυκαρδίας. Επομένως ο
καθορισμός του τύπου της ταχυκαρδίας είναι υψίστης σημα-
σίας. Η πλέον διαδεδομένη μέθοδος διάγνωσης της εμβρυϊκής
ταχυκαρδίας είναι η υπερηχοκαρδιογραφία Μ-mode, η οποία
παρέχει μια χρονοεξαρτώμενη καταγραφή της λειτουργίας δια-
φόρων καρδιακών δομών. Νέες τεχνικές καταγραφής των ηλε-
κτροφυσιολογικών γεγονότων βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η εμ-
βρυϊκή ηλεκτροκαρδιογραφία. Παρουσιάζουμε τους κυριότε-
ρους τύπους εμβρυϊκής ταχυκαρδίας, περιγράφουμε παραδείγ-
ματα από Μ-mode υπερηχογραφία και εμβρυϊκή ηλεκτροκαρ-
διογραφία, και παραθέτουμε τις σημαντικότερες αρχές της θε-
ραπευτικής παρέμβασης.

Λέξεις - κλειδιά: Εμβρυϊκή ταχυκαρδία, M-mode υπερηχογραφία, εμβρυϊκή

ηλεκτροκαρδιογραφία

Εισαγωγή
Η εμβρυϊκή ταχυκαρδία περιγράφηκε από τους Hymen και
συνεργάτες το 19301, και αποτελεί μία κατάσταση που συμ-
βαίνει περίπου σε 0.4-0.6% των κυήσεων2. Η αναγκαιότητα
θεραπευτικής παρέμβασης στην περίπτωση αυτή αποτελεί
θέμα συζήτησης που εστιάζει στη φυσική ιστορία της πάθη-
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σης. Οι γνώμες ποικίλουν από τους υποστηρι-
κτές της μη παρέμβασης3-5 που βασίζονται
στον αριθμό των περιστατικών που υφέθηκαν
αυτόματα6 και από τους υποστηρικτές της
επιθετικής φαρμακευτικής αγωγής7,8 που βα-
σίζονται σε μελέτες στις οποίες φάνηκε ότι
υπήρξε αυξημένη νευρολογική νοσηρότητα9-

11 ή και θάνατος του εμβρύου. 
Η προγεννητική θεραπεία μέσω χορήγησης
φαρμάκων στη μητέρα φαίνεται να είναι η
προτιμώμενη τακτική στα περισσότερα κέ-
ντρα12-20. Η επιλογή ειδικών φαρμακευτικών
παραγόντων και οι πιθανότητες επιτυχίας της
θεραπείας εξαρτώνται από τον τύπο της ταχυ-
καρδίας. Μολονότι ο καθορισμός του τύπου
της ταχυκαρδίας είναι υψίστης σημασίας21,22,
οι δυνατότητες των διαγνωστικών τεχνικών εί-
ναι περιορισμένες. Η πλέον διαδεδομένη μέ-
θοδος διάγνωσης της εμβρυϊκής ταχυκαρδίας
είναι η υπερηχοκαρδιογραφία Μ-mode, η
οποία καταγράφει τη λειτουργία των καρδια-
κών δομών με χρονοεξαρτώμενο τρόπο. Αυτή
η τεχνική βασίζεται στη σχέση στο χρόνο ανά-
μεσα στα κολπικά και κοιλιακά τοιχώματα
και το μοντέλο ροής στις κολποκοιλιακές βαλ-
βίδες και άνωθεν των μηνοειδών βαλβίδων.
Η σύγχρονη διάκριση της πάθησης σε υπερ-
κοιλιακή ταχυκαρδία (Supraventricular
Tachycardia - SVT), κολπικό πτερυγισμό
(Atrial Fibrillation - AF) και κοιλιακή ταχυ-
καρδία (Ventricular Tachycardia - VT) που
διαπιστώνονται από τη M-mode υπερηχοκαρ-
διογραφία δεν αρκεί για την διαφορική τους
διάγνωση με κριτήριο τον ηλεκτροφυσιολογι-
κό μηχανισμό τους. Διάφορες προσπάθειες
έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για να αυξη-
θεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία της M-mode
υπερηχοκαρδιογραφίας, με την μέτρηση των
κολποκοιλιακών (Atrioventricular - AV) και
κοιλιοκολπικών (Ventriculoatrial - VA) δια-
στημάτων23,24 και την προσθήκη της Doppler
υπερηχοκαρδιογραφίας. Νέες τεχνικές κατα-
γραφής των ηλεκτροφυσιολογικών γεγονό-
των βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η εμβρυϊκή
ηλεκτροκαρδιογραφία25-27. 

Oρισμός της ταχυκαρδίας
Ο φυσιολογικός εμβρυϊκός καρδιακός ρυθ-

μός κυμαίνεται μεταξύ 120-160 παλμών ανά
λεπτό (beats per minute - bpm)28,29. Συχνότη-
τες μέχρι και 170 bpm θεωρούνται ήπιες δια-
ταραχές του ρυθμού και ταχυκαρδία καθορί-
ζεται ως καρδιακός ρυθμός που ξεπερνά τους
170 bpm ή τους 180 bpm28. Αυτές οι ανωμα-
λίες του ρυθμού διαγιγνώσκονται εύκολα στις
συνήθεις προγεννητικές επισκέψεις. Η εμ-
βρυϊκή υπερηχοκαρδιογραφία χρησιμοποιεί-
ται για τον αποκλεισμό καρδιολογικών βλα-
βών και η M-mode απεικόνιση που διασχίζει
και τα κολπικά και κοιλιακά τοιχώματα, πα-
ρέχει πληροφορίες για τυχόν δομικές καρδιο-
λογικές διαταραχές. Η σχέση ανάμεσα στην
κορυφαία κολπική και κοιλιακή συστολική
διάταση διευκολύνει τη διάκριση μεταξύ των
SVT, AF και VT.
Η καταγραφή του εμβρυϊκού ηλεκτροκαρδιο-
γραφήματος (ΗΚΓ) ξεκίνησε να εφαρμόζεται
με την προοπτική της έγκαιρης διάγνωσης και
πρόγνωσης της εμβρυϊκής υποξίας. Το σύστη-
μα STAN S31 (STAN S31 Fetal Heart
Monitor) βασίζεται στην μέτρηση των RR δια-
στημάτων και στον προσδιορισμό των μεταβο-
λών στα ST διαστήματα. Απαραίτητη προϋπό-
θεση αποτελεί η αυτόματη ή τεχνητή ρήξη των
υμένων, δεδομένου ότι το εμβρυϊκό ΗΚΓ κα-
ταγράφεται από ηλεκτρόδιο που τοποθετείται
στο τριχωτό της κεφαλής του εμβρύου, γεγο-
νός που καθιστά τη μέθοδο επεμβατική και πε-
ριορίζει τη χρήση της μόνο στη διάρκεια του
τοκετού30. Τελευταία στην Γ’ Μαιευτική και
Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου
Αθηνών στο Νοσοκομείο Αττικόν, εφαρμόζε-
ται η συνεχής πραγματικού χρόνου καταγρα-
φή του εμβρυϊκού ΗΚΓ, παράλληλα με την κα-
ταγραφή της μυομητρικής δραστηριότητας, με
ηλεκτρόδια που τοποθετούνται στα κοιλιακά
τοιχώματα της εγκύου (σύστημα Monica
AN24)31. Η μέθοδος αυτή είναι μη επεμβατική
και εξασφαλίζει τη συνεχή επιτήρηση του εμ-
βρύου κατά τη διάρκεια της κύησης.

Πρόωρες Κολπικές Συστολές (Premature
Atrial Contractions - PAC)
Οι PAC δεν συμπεριλαμβάνονται στις μορ-
φές της εμβρυϊκής ταχυκαρδίας και δε συνο-
δεύονται από δυσμενείς συνέπειες για το έμ-
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βρυο. Σε περίπου 0,4% των περιπτώσεων
μπορεί να οδηγήσουν σε παροδική ή και μό-
νιμη ταχυκαρδία. Συνιστάται εβδομαδιαία
παρακολούθηση με Doppler για να αποκλει-
στεί η ταχυκαρδία. Η M-mode υπερηχοκαρ-
διογραφία θα αναδείξει πρόωρες κολπικές
συστολές που δεν ακολουθούνται από κοιλια-
κή συστολή και ακόλουθη πτώση του καρδια-
κού ρυθμού (εικόνα 1).

Κολπικός Πτερυγισμός (Atrial Fibrillation - AF)
Ο AF αφορά το 21-50% της εμβρυϊκής ταχυ-
καρδίας και μπορεί να συνοδεύεται από δο-
μικές ανωμαλίες της καρδιάς32. Καθορίζεται
από κολπικό ρυθμό που κυμαίνεται από 250
έως 500 bpm με σταθερό ή ποικίλο κολποκοι-
λιακό αποκλεισμό (AV block), καθώς ο κολ-
ποκοιλιακός κόμβος δεν μπορεί να άγει κάθε
συστολή του κόλπου και οδηγείται σε 2:1 ή
3:1 αγωγιμότητα στις κοιλίες. Σε κάποιες
σπάνιες παροξυσμικές μορφές υπάρχει 1:1
κολποκοιλιακή αγωγιμότητα. Μπορεί να εί-
ναι παροξυσμική ή συνεχής και συνοδεύεται
από εμβρυικό ύδρωπα στο 7-43% των περι-
πτώσεων. Ο πιο κοινός ηλεκτροφυσιολογικός
μηχανισμός στον AF είναι το κύκλωμα επα-
νεισόδου. Η M-mode υπερηχοκαρδιογραφία

θα δείξει μία κοιλιακή συστολή για κάθε 2 ή
3 τυπικές κολπικές συστολές (εικόνα 2). Η
εμβρυϊκή ΗΚΓ θα δείξει τυπικά πτερυγικά p
κύματα που ακολουθούνται από QRS επάρ-
ματα για κάθε 2-3 p κύματα (εικόνα 3).

Υπερκοιλιακή Ταχυκαρδία 
(Supra Ventricular Tachycardia - SVT)
Η SVT ευθύνεται για το 47-68% των περιπτώ-
σεων εμβρυϊκής ταχυκαρδίας13,14,23 και συνο-
δεύεται από χαμηλό ποσοστό δομικών ανωμα-
λιών της καρδιάς (μόλις 2%). Καθορίζεται
από 1:1 κολποκοιλιακή αγωγιμότητα. Ο καρ-
διακός ρυθμός στην SVT κυμαίνεται μεταξύ
200-300 bpm, είναι παροξυσμικής ή συνεχούς
φύσεως και συνοδεύεται από εμβρυικό ύδρω-
πα στο 36-64% των περιπτώσεων14,33. Η πάθη-
ση έχει διάφορους υποκείμενους ηλεκτροφυ-
σιολογικούς μηχανισμούς, όπως κύκλωμα επα-
νεισόδου που χρησιμοποιεί παράπλευρο κολ-
ποκοιλιακό δεμάτιο, το οποίο μπορεί να είναι
εμφανές ή συγκαλλυμένο. Άλλοι μηχανισμοί
περιλαμβάνουν πρόωρες κολπικές συστολές
και επανείσοδο μέσα στον AV κόμβο34.
Η διάγνωση αυτών των ειδικών τύπων εμβρυϊ-
κής ταχυκαρδίας είναι δύσκολη αν όχι αδύνα-
τη με τη συνήθη σύγχρονη τεχνολογία. Όπως
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Εικόνα 1: M-mode υπερηχοκαρδιογραφία που
αναδεικνύει πρόωρες κολπικές συστολές (PAC)
που δεν ακολουθούνται από κοιλιακή συστολή
και ακόλουθη πτώση του καρδιακού ρυθμού.

Εικόνα 2: Κολπικός πτερυγισμός. M-mode υπερη-
χοκαρδιογραφία που αναδεικνύει τυπικές κολπι-
κές συστολές που ακολουθούνται από μία κοιλια-
κή συστολή για κάθε 2 ή 3 κολπικές συστολές (Α:
κόλπος, V: κοιλία).
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έχει ήδη αναφερθεί διάφορες τεχνικές εφαρ-
μόζονται για να επιτρέψουν την ασφαλέστερη
διάγνωση, με τη χρήση του Doppler και της
M-mode υπερηχοκαρδιογραφίας. Στις περισ-
σότερες ταχυκαρδίες του μηχανισμού επανει-
σόδου η αγωγιμότητα μέσω του βοηθητικού
δεματίου μπορεί να είναι πολύ γρήγορη όπως
στο σύνδρομο Wolff Parkinson White. Αυτό
οδηγεί σε βραχύ P-R διάστημα στο ΗΚΓ μετά
τη γέννηση, συγκρινόμενο με το βραχύ VA
διάστημα στη M-mode (εικόνα 4). Σε μερικές
περιπτώσεις παρατηρείται αργή αγωγιμότητα
στο βοηθητικό δεμάτιο, όπως στην  επίμονη
κομβική παλίνδρομη ταχυκαρδία (Permanent
Junctional Reciprocating Tachycardia - PJRT)
και στην κολπική έκτοπη ταχυκαρδία (Atrial
Ectopic Tachycardia - ΑΕΤ) που οδηγεί σε
μακρύ PR διάστημα στο ΗΚΓ συγκρινόμενο
με το μακρύ VA διάστημα στη M-mode υπε-
ρηχοκαρδιογραφία35. Στη βιβλιογραφία έχει
αναφερθεί μία περίπτωση διάγνωσης κομβι-
κής έκτοπης ταχυκαρδίας (Junctional Ectopic
Tachycardia - JET) με τη χρήση Doppler υπε-
ρηχοκαρδιογραφίας36.

Κοιλιακή Ταχυκαρδία 
(Ventricular Tachycardia - VT)
Η VT είναι σπάνια εμβρυϊκή κατάσταση και
έχει αναφερθεί σποραδικά στη διεθνή βι-
βλιογραφία5,16. Είναι συνήθως παροξυσμικής
φύσεως και η έκβασή της εξαρτάται από τον
υποκείμενο ηλεκτροφυσιολογικό μηχανισμό.
Υψίστης σημασίας είναι η διάγνωση του συν-
δρόμου μακρού QT (Long QT Syndrome -
LQTS). Ο μηχανισμός αυτής της αρρυθμίας
βασίζεται στη λειτουργία μυοκαρδιακών ιο-

ντικών διαύλων σαν αποτέλεσμα μεταλλάξε-
ων γονιδίων που κωδικοποιούν αυτούς τους
διαύλους37,38. Χαρακτηρίζεται από επιμήκυν-
ση του QT διαστήματος και την παρουσία πο-
λύμορφων κοιλιακών ταχυκαρδιών. Οι ασθε-
νείς με LQTS έχουν αυξημένη προδιάθεση
για την εμφάνιση κοιλιακής μαρμαρυγής και
αιφνίδιου θανάτου39,40. Η προγεννητική διά-
γνωση εστιάζεται στα έμβρυα μητέρων με πα-
ρατεταμένο QT διάστημα για να διαπιστωθεί
η πιθανή παρουσία αυτού του συνδρόμου και
στο έμβρυο. Επιπλέον, έμβρυα που παρουσιά-
ζουν οριακή βραδυκαρδία ή διακεκομμένη
κοιλιακή ταχυκαρδία, η διάγνωση του LQTS
πρέπει να θεωρηθεί σαν αυτόματη μετάθεση.
Η υποψία εμβρυικού LQTS μπορεί να εγερ-
θεί με τη χρήση M-mode υπερηχοκαρδιογρα-
φίας στην οποία αναδεικνύεται οριακή βρα-
δυκαρδία από 60-100 bpm και διακεκομένη
κοιλιακή ταχυκαρδία με κολποκοιλιακό δια-
χωρισμό. Η εμβρυϊκή ΗΚΓ δείχνει ένα παρα-
τεταμένο QT διάστημα (εικόνα 5) και πιθα-
νώς παρουσία διακεκομένης VT41,42.

Αντιμετώπιση 
Η απόφαση για έναρξη φαρμακευτικής πα-
ρέμβασης στις περιπτώσεις εμβρυϊκής ταχυ-
καρδίας βασίζεται σε πολλούς παράγοντες,
και πρέπει να σταθμίζεται σε σχέση με πιθα-
νές παρενέργειες των αντιαρρυθμικών φαρ-
μάκων, τόσο στη μητέρα όσο και στο έμβρυο.
Αρχικά πρέπει να αναγνωριστεί η σοβαρότη-
τα της κατάστασης του εμβρύου. Πολλές με-
λέτες έχουν δείξει ότι στις περιπτώσεις εμ-
βρυϊκής ταχυκαρδίας, υπάρχει σημαντική
προδιάθεση για την εμφάνιση συμφορητικής
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Εικόνα 3: Κολπικός πτερυγισμός. Εμβρυϊκό ΗΚΓ που αναδεικνύει τυπικά πτερυγικά Ρ κύματα που
ακολουθούνται από επάρματα QRS για κάθε 2-3 Ρ κύματα.
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καρδιακής ανεπάρκειας με επακόλουθο την
ανάπτυξη εμβρυϊκού ύδρωπα ή ακόμη και εν-
δομητρίου θανάτου13,14,43. 
Προγνωστικοί δείκτες της συμφορητικής
καρδιακής ανεπάρκειας έχουν προταθεί σε
διάφορες μελέτες, όπως το ποσοστό του χρό-
νου που η ταχυκαρδία είναι παρούσα, η ηλι-
κία κύησης κατά την οποία παρουσιάζεται η
ταχυκαρδία44, του κοιλιακού ρυθμού4 και η
εστία προέλευσης της ταχυκαρδίας45. Ωστόσο
η ευαισθησία των δεικτών αυτών είναι χαμη-
λή και ως εκ τούτου δεν μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν στην κλινική πράξη. Επιπλέον, καρ-
διακός επιπωματισμός μπορεί να εμφανιστεί
σε λιγότερο από 24 - 48 ώρες όπως έχει απο-
δειχθεί πειραματικά στα έμβρυα προβάτων46

και σε ταχυκαρδικά έμβρυα14,47. Από την άλ-
λη πλευρά, έχει αποδειχθεί και η αυτόματη
ύφεση της ταχυκαρδίας6. 
Η διαπλακουντική διαχείριση των εμβρύων
με ανεπάρκεια τριγλώχινας, συμφορητική
καρδιακή ανεπάρκεια ή ύδρωπα, είναι δύ-
σκολη7,48, πιθανώς λόγω της περιορισμένης
διαπλακουντικής μεταφοράς των αντιαρρυθ-
μικών φαρμάκων.
Η θεραπεία του εμβρύου με εμμένουσα τα-
χυαρρυθμία πρέπει να προτιμάται έναντι της
πολιτικής αναμονής, μολονότι ορισμένα κέ-
ντρα υποστηρίζουν ότι σε περιπτώσεις δια-
λείπουσας SVT που δεν επιπλέκεται από

συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή εμβρυ-
ϊκό ύδρωπα, η συντηρητική διαχείριση και η
στενή παρακολούθηση θα μπορούσε να είναι
μια λογική εναλλακτική3-5. Ο πιο σημαντικός
στόχος για την έναρξη της θεραπείας είναι η
πρόληψη ή η αντιμετώπιση του επιπωματι-
σμού και ως εκ τούτου η πρόληψη του εμβρυϊ-
κού ύδρωπα. Στην περίπτωση της θεραπείας
παραμένει το ερώτημα αν πρέπει να γίνει
πριν ή μετά τη γέννηση, και στην τελευταία
περίπτωση μετά από ιατρογενή πρόωρο τοκε-
τό. Στις περιπτώσεις διαπλακουντικής θερα-
πείας, το έμβρυο εξακολουθεί να αναπτύσσε-
ται ενδομήτρια, και αποφεύγονται οι κίνδυ-
νοι του πρόωρου τοκετού. Από την άλλη με-
ριά, η παρακολούθηση του νεογνού μετά την
έναρξη της θεραπείας, είναι ευκολότερη στις
περιπτώσεις του πρόωρου τοκετού. Εξάλλου
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως σε
κοιλιακή μαρμαρυγή, υπάρχει η δυνατότητα
της άμεσης παρέμβασης στο νεογνό. Αλλά δεν
υπάρχει καμία εγγύηση για την ευνοϊκή έκβα-
ση αυτής της κατάστασης μετά τη γέννηση. Η
άποψη αυτή φαίνεται να οδηγεί σε έναν ανα-
προσανατολισμό του προβλήματος στα πλαί-
σια της ευθύνης μεταξύ των διαφόρων ειδικο-
τήτων και προδιαθέτει το νεογνό σε πρόσθε-
τες επιπλοκές της προωρότητας49,50. Επιπλέον,
η πρόκληση πρόωρου τοκετού είναι πιθανό να
οδηγήσει σε καισαρική τομή με αύξηση των
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Εικόνα 4: M-mode υπερηχοκαρδιογραφία που
αναδεικνύει υπερκοιλιακή ταχυκαρδία εμβρύου.

Εικόνα 5: Κοιλιακή ταχυκαρδία. Εμβρυϊκό ΗΚΓ
που δείχνει παρατεταμένα QT διαστήματα.
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κινδύνων για τη μητέρα και πιθανές επιπτώ-
σεις στις επόμενες κυήσεις51-53. Η απόφαση
για προγεννητική ή μεταγεννητική έναρξη
της θεραπείας εξαρτάται κυρίως από την ηλι-
κία κύησης και είναι προφανές ότι στα αρχι-
κά στάδια της κύησης η προγεννητική θερα-
πεία είναι η μόνη λογική εναλλακτική λύση.
Σε τελειόμηνες κυήσεις υπάρχει διχογνωμία
για το αν η θεραπεία ενδείκνυται για πριν ή
μετά τη γέννηση. Ωστόσο η διαπλακουντική
θεραπεία έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής
και αποτελεσματική, και σοβαρές παρενέρ-
γειες στη μητέρα, αν και θεωρητικά είναι πι-
θανές, δεν έχουν περιγραφεί στη βιβλιογρα-
φία. Φαίνεται επομένως λογικό να αντιμετω-
πίζεται το έμβρυο στο φυσικό περιβάλλον του
μέσω διαπλακουντικής θεραπείας.

Άμεση Εμβρυϊκή Θεραπεία
Η διαπλακουντική θεραπεία αποτελεί την θε-
ραπεία εκλογής σε μη υδρωπικό έμβρυο, ή θε-
ραπεία πρώτης γραμμής σε υδρωπικό έμβρυο.
Ωστόσο, αν δεν επιτυγχάνεται ο επιθυμητός
φλεβοκομβικός ρυθμός με τη χορήγηση δια-
φόρων αντιαρρυθμικών παραγόντων στη μη-
τέρα, πρέπει να σκεφτεί κανείς την επιλογή
της άμεσης θεραπείας στο έμβρυο, που παρα-
κάμπτει τον μητρικό οργανισμό. Στη διεθνή
βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφορες οδοί
άμεσης χορήγησης αντιαρρυθμικού παράγο-
ντα στο έμβρυο, όπως η διομφαλική, η ενδοα-
μνιακή, η διαπεριτοναϊκή, η ενδομυϊκή και η
ενδοκαρδιακή, με διαφορετικά χαρακτηριστι-
κά, οι οποίες ωστόσο είναι επεμβατικές και
παρουσιάζουν κινδύνους για το έμβρυο. Αν
αποφασιστεί η άμεση εμβρυϊκή θεραπεία,
πρέπει να γνωρίζουμε ότι η εμβρυϊκή θνησι-
μότητα είναι σημαντική, αλλά είναι ασαφές
αν αυτό οφείλεται στην επεμβατική θεραπεία
ή στη βαρύτητα της υποκείμενης πάθησης7,8.
Έτσι η άμεση εμβρυϊκή θεραπεία πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις εμβρυϊ-
κής ταχυκαρδίας συνοδευόμενης από εμβρυϊ-
κό ύδρωπα, που ανθίσταται στην διαπλακου-
ντική θεραπεία με συνδυασμό φαρμάκων.

Διαπλακουντική Θεραπεία
Πολυάριθμοι αντιαρρυθμικοί παράγοντες

έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία για
τη θεραπεία της εμβρυϊκής ταχυκαρδίας. Τα
περισσότερο δημοφιλή και επιτυχημένα φάρ-
μακα είναι η διγοξίνη, η φλεκαϊνίδη, η αμιο-
δαρόνη και η σοταλόλη.

• Διγοξίνη
Η διγοξίνη έχει θετική ινότροπη και αρνητι-
κή χρονότροπη δράση στο μυοκάρδιο, με
αποτέλεσμα την αύξηση της καρδιακής παρο-
χής και παράλληλη μείωση του καρδιακού
ρυθμού. Αποτελεί το φάρμακο εκλογής σε
πολλά κέντρα και είναι πιθανώς το πιο δημο-
φιλές φάρμακο στην αντιμετώπιση της εμβρυ-
ϊκής ταχυκαρδίας. Μετατροπή σε φλεβοκομ-
βικό ρυθμό επιτυγχάνεται στο 50% των περι-
πτώσεων μη υδρωπικής SVT και στο 45% των
περιπτώσεων AF18,19,32,34. Σε περιπτώσεις που
η ταχυκαρδία επιπλέκεται με ύδρωπα τα πο-
σοστά μετατροπής σε φλεβοκομβικό ρυθμό
είναι μόλις 15-25%20,54. Συχνά απαιτείται η
χορήγηση φαρμάκων δεύτερης γραμμής. Η
διγοξίνη έχει περιορισμένες ανεπιθύμητες
ενέργειες και ως εκ τούτου η χρήση της θεω-
ρείται σχετικώς ασφαλής. Οι παρενέργειες
που περιγράφονται περιλαμβάνουν ναυτία,
εμέτους και κεφαλαλγία, και από την καρδιά
κοιλιακές έκτακτες συστολές και κολποκοι-
λιακό αποκλεισμό. Μερικές μελέτες συστή-
νουν την ενδοφλέβια χορήγηση της διγοξίνης,
για καλύτερα αποτελέσματα55.

• Φλεκαϊνίδη
Αποτελεί αντιαρρυθμικό φάρμακο κατηγο-
ρίας Ic, με επαρκή διαπλακουντική μεταφο-
ρά, που ελαττώνει την αγωγιμότητα του μυο-
καρδίου. Έχει προταθεί για την αντιμετώπι-
ση της SVT, ειδικά αυτής που επιπλέκεται με
ύδρωπα, είτε ως φάρμακο πρώτης γραμμής,
είτε σε συνδυασμό με διγοξίνη. Πολλές μελέ-
τες αναφέρουν εξαιρετικά ποσοστά μετατρο-
πής σε φλεβοκομβικό ρυθμό, που ποικίλουν
από 75-92%15,17,56. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες
της φλεκαϊνίδης είναι αισθημα ζάλης, κεφα-
λαλγία, οπτικές διαταραχές, παραισθησία,
τρόμος, εξάψεις και έμετοι. Όπως φάνηκε
στη μελέτη CAST (Cardiac Arrhythmia
Supressoin Trial), υπήρχε αυξημένο ποσοστό
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θνησιμότητας σε ασθενείς που έλαβαν φλε-
καϊνίδη σε περιπτώσεις αρρυθμιών μετά από
έμφραγμα του μυοκαρδίου, έναντι αυτών που
έλαβαν placebo57. Ως εκ τούτου η φλεκαϊνίδη
συνιστάται να χορηγείται μόνο σε επικίνδυ-
νες για τη ζωή αρρυθμίες και σε περιπτώσεις
εμβρυϊκής ταχυκαρδίας, κυρίως σε SVT που
επιπλέκεται με ύδρωπα.

• Αμιοδαρόνη
Η αμιοδαρόνη, αντιαρρυθμικός παράγοντας
κατηγορίας ΙΙΙ, επιμηκύνει το χρόνο επανα-
πόλωσης του μυοκαρδίου. Η διαπλακουντική
μεταφορά του φαρμάκου είναι σχετικώς χα-
μηλή. Τα δεδομένα για τη χρήση της αμιοδα-
ρόνης μέχρι πρόσφατα περιορίζονταν σε πε-
ριγραφές περιστατικών και μικρές μελέτες,
με ποσοστό επιτυχίας περίπου 50%, λαμβά-
νοντας ωστόσο υπόψη ότι αφορούσαν κυρίως
περιπτώσεις στις οποίες άλλες θεραπείες
απέτυχαν. Πρόσφατα μια μεγάλη μελέτη
έδειξε ποσοστό ανταπόκρισης της αμιοδαρό-
νης σε SVT περίπου 93% και περίπου 33%
σε περιπτώσεις AF. Οι ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες της αμιοδαρόνης που περιγράφονται
στη βιβλιογραφία είναι σποραδικές και  περι-
λαμβάνουν ήπιο παροδικό βιοχημικό υποθυ-
ρεοειδισμό στα νεογνά, φωτοευαισθησία και
θρομβοκυτοπενία58. Σε γενικές γραμμές, η
αμιοδαρόνη αποτελεί φάρμακο δεύτερης
γραμμής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
επιτυχία, ειδικά σε περιπτώσεις SVT που επι-
πλέκονται με ύδρωπα.

• Σοταλόλη
Η σοταλόλη είναι β-αναστολέας με πρόσθετη
αντιαρρυθμική δράση κατηγορίας ΙΙΙ. Πολλές
μελέτες στο παρελθόν τεκμηρίωσαν την απο-
τελεσματικότητά της και έχει ενσωματωθεί σε
πολλά πρωτόκολλα θεραπείας. Η διαπλακου-
ντική της μεταφορά είναι εξαιρετική59. Το πο-
σοστό επιτυχίας της σοταλόλης ως μονοθερα-
πείας σε περιπτώσεις AF είναι περίπου 65%
και φτάνει στο 80% με την προσθήκη διγοξί-
νης60. Σε περιπτώσεις SVT, το ποσοστό επιτυ-
χίας της μονοθεραπείας είναι περίπου 55%
και με την προσθήκη διγοξίνης, ανέρχεται
στο 75%. Οι παρενέργειες της σοταλόλης εί-

ναι ασυνήθεις και σχετίζονται ως επί το πλεί-
στον  με τις ιδιότητές της ως β-αναστολέα.
Ωστόσο η χρήση της έχει σχετιστεί με ενδο-
μήτριο θάνατο, κυρίως σε περιπτώσεις υδρω-
πικής SVT21. Συμπερασματικά, η σοταλόλη
αποτελεί φάρμακο πρώτης γραμμής σε περι-
πτώσεις AF με ή χωρίς ύδρωπα. Σε περιπτώ-
σεις SVT η χρήση της απαιτεί σύνεση, με χα-
μηλές δόσεις εφόδου και μικρές αυξήσεις στις
δόσεις, καθώς και στενή παρακολούθηση. Η
χρήση της φαίνεται να αντενδείκνυται σε πε-
ριπτώσεις SVT που επιπλέκονται με ύδρωπα.

Συμπεράσματα
Η εμβρυϊκή ταχυκαρδία είναι σπάνια διατα-
ραχή στην οποία παρουσιάζονται δυσκολίες
για τη διαπίστωση του ακριβούς υποκείμενου
ηλεκτροφυσιολογικού μηχανισμού και επομέ-
νως είναι πιθανώς υποεκτιμώμενη. Το εύρος
της συμπτωματολογίας ποικίλει από σπάνια
παροξυσμική ταχυκαρδία μέχρι μία επιμένου-
σα μορφή που μπορεί να οδηγήσει σε εμβρυι-
κό ύδρωπα, νευρολογική βλάβη ακόμη και εν-
δομήτριο θάνατο. Η παρουσία εμβρυϊκής τα-
χυκαρδίας χρήζει περισσότερης προσοχής και
απαιτεί ειδική εκτίμηση για να καθοριστεί η
ηλεκτροφυσιολογική της διάγνωση. Ο κολπι-
κός πτερυγισμός είναι συνήθης μορφή εμβρυϊ-
κής ταχυκαρδίας και μπορεί να διαπιστωθεί
είτε με M-mode υπερηχοκαρδιογραφία ή εμ-
βρυϊκή ΗΚΓ. Η εμβρυϊκή SVT παραμένει η
πλέον επιπλεγμένη μορφή της εμβρυϊκής τα-
χυκαρδίας τόσο στη διάγνωση όσο και στην
αντιμετώπιση. Η δυσκολία στην ακριβή διά-
γνωση αυτής της ειδικής μορφής και η σχετική
αντοχή στη θεραπεία διαφόρων υποτύπων αυ-
τής της ταχυκαρδίας όπως η PJRT, κάνει την
εφαρμογή βελτιωμένων πρωτοκόλλων δυσχε-
ρή. Η πλέον ασυνήθης μορφή ταχυκαρδίας εί-
ναι η εμβρυϊκή VΤ η οποία είναι πολύ σοβαρή
επιπλοκή για το έμβρυο. Η ενδομήτρια  αντι-
μετώπιση έχει περιορισμένη επιτυχία και έχει
αβέβαιη πρόγνωση. Βελτιωμένες προγεννητι-
κές διαγνωστικές τεχνικές μπορεί να υποστη-
ρίξουν καλύτερα την κατανόηση της παθοφυ-
σιολογίας αλλά δεν βελτιώνουν απαραίτητα
την εμβρυϊκή έκβαση. Η εξέλιξη των νέων αυ-
τών τεχνικών θα οδηγήσει σε μειωμένη θνησι-
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μότητα και νοσηρότητα στο πεδίο της εμβρυϊ-
κής ταχυκαρδίας.
Η εμβρυϊκή ταχυκαρδία αποτελεί σοβαρή
κατάσταση στην οποία το έμβρυο βρίσκεται
σε υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης ύδρωπα, νευρο-
λογικής βλάβης και ενδομητρίου θανάτου. Σε
περιπτώσεις διαλείπουσας ταχυκαρδίας και
απουσίας αιμοδυναμικής διαταραχής, μπο-
ρούμε να ακολουθήσουμε πολιτική αναμονής
(με επιβεβλημένη παρόλα ταύτα στενή παρα-
κολούθηση), ενώ σε περιπτώσεις εμμένουσας
ταχυκαρδίας θεωρείται αναγκαία η έναρξη
διαπλακουντικής θεραπείας με τους προανα-
φερθέντες παράγοντες. Η θεραπεία πρέπει
να γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα που δια-
θέτουν δυνατότητα εμβρυομητρικής διάγνω-
σης και παρακολούθησης. Η υπερηχογραφική
παρακολούθηση του εμβρύου, ειδικά κατά
την έναρξη της θεραπείας είναι επιβεβλημέ-
νη. Πριν την έναρξη της θεραπείας καθίστα-
ται αναγκαίος ο καρδιολογικός έλεγχος της
εγκύου, ο οποίος πρέπει να επαναλαμβάνεται
και σε περιπτώσεις αύξησης της δόσης, ή προ-
σθήκης δευτέρου αντιαρρυθμικού παράγοντα.
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Summary
Fetal tachycardia is a condition that occurs in
approximately 0.4 to 0.6% of all pregnancies.
The use of specific pharmaceutical agents, as
well as the success rate of the treatment, de-
pend on the type of tachycardia. Therefore,
accurate determination of the type of tachy-

cardia is essential. Currently, the most accept-
ed diagnostic method for this purpose is M-
mode ultrasonography that provides a time-
depended imaging of the function of various
cardiac structures. New recording techniques
of the electrophysiological events, like magne-
tocardiography, are currently under develop-
ment. We present the most common types of
fetal tachycardia, examples of M-mode ultra-
sonography and fetal electrocardiography,
and the basic management principles.

Key words: Fetal tachycardia, M-mode ultrasonography, fetal

electrocardiography.
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τική και Γυναικολογική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ASTIR PALACE, Οργάνωση: MDcongress, Αλ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή,
Τηλ.: 210.6074200, e-mail: md@mdcongress.gr,  www.preimplantation2010.mdcongress.gr

PROSEXH SYNEDRIA  5/3/2010  11:23 πμ  Σελίδα219



Προσεχή Συνέδρια 

220

ECPM
26-29 Μαίου 2010, Granada - Spain, www.ecpm2010.org 

Ετήσια Ειδική Σύνοδος
4-5 Ιουνίου 2010:  Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία, Αθήνα

2nd Athens Obstetrical Forum: Αντιπαραθέσεις στην Εμβρυομητρική Ιατρική, 12-13 Ιουνίου 2010, Ξενοδοχείο King
George, Αθήνα, Οργάνωση: MDcongress, Αλ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210.6074200, e-mail:
md@mdcongress.gr, www.forumperinatal2010.mdcongress.gr

8ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου, 25-26 Ιουνίου 2010, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα. Οργά-
νωση: MDcongress, Αλ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210.6074200, Fax: 210.6074222, e-mail: md@mdcongress.gr,
www.athensefc2010.mdcongress.gr

15th International Conference on Prenatal Diagnosis and Therapy
11-14 Ιουλίου 2010-02-01, Amsterdam, Netherlands, www.ispdhome.org

Global Congress of Maternal and Infant Health
21-26/9/2010, Barcelona2010@matres-mundi.org 

20th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
10-14 Οκτωβρίου 2010-02-01, Prague, Czach Republic, www.isuog.org

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδομητρίωσης, Ελληνική Εταιρεία Ενδομητρίωσης, 15-17 Οκτωβρίου 2010, Ξενοδοχείο
Moevenpick- Ηράκλειο Κρήτης. Ελληνική Εταιρία Ενδομητρίωσης. Οργάνωση: MDcongress, Αλ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή,
Τηλ.: 210.6074200, e-mail: md@mdcongress.gr, www.4endomitriosis.mdcongress.gr 

IAPM 
22-24 Οκτωβρίου 2010, Osaka, www.fetal-medicine-pooh.ip  

16th International Congressof the international society of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology
28-30 Οκτωβρίου 2010-02-01, Venezia, Italy

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων, 10-12 Δεκεμβρίου 2010(δεν έχει ορισθεί ακόμη ο Συνεδριακός Χώρος). 
Οργάνωση: MDcongress, Αλ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210.6074200, e-mail: md@mdcongress.gr,
www.3ultrasound.mdcongress.gr

Controversies in Obstetrics and Gynecology & Infertility
4-7 Νοεμβρίου 2010-02-01. Berlin, Germany, www.comtecmed.com/cogi/berlin
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2010

19th Annual Congress of the Egyptian Society of Gynaecology and Obstetrics (ESGO) with the theme "Advances and
Debates in Clinical Obstetrics and Gynecology". 
March 3-5, 2010,  Hurghada,Egypt,www.esgo2010.com 

14th World Congress of Gynaecological Endocrinology
March 4-7, 2010, International Society of Gynaecological Endocrinology, Firenze, Italy, Tel, +39 050 503985 - Fax: +39 050 2207028    

Annual Meeting on Women's Cancer, 
March 14 - 17, 2010, Moscone West Convention Center, San Francisco, California

7th Annual Advances in Surgical Gynecology & Female Sexuality, 
March 24-27, 2010, Sedona, Arizona, e mail: SedonaInfo@gmail.com   

European Congress of Obstetrics & Gynaecology, EBCOG, 
May 5-8, 2010, Antwerp, Belgium. Tel: +32-9-233.86.60, Fax: +32-9-233.85.97, E-mail: EBCOG2010@semico.be, www.ebcog2010.be

Eleventh Annual Advanced Workshop on Gynecologic Laparoscopic Anatomy,
May 15-16, 2010,  Louisville, Kentucky, www.aagl.org

11th ESC Congress: 'Culture, Communication and Contraception', 
May 19, 2010 - May 22, 2010, The Hague, Netherlands. www.contraception-esc.com 

16th World Congress on Pediatric and Adolescent Gynecology, 
May 23-26, 2010, Montpellier-Le Corum, France, email: c-sultan@chu-montpellier.fr

22th European Congress of Prenatal Medicine, 
May 26-29, 2010, Granada, Spain, ecpm.europerinatal.com 

The British International Congress of Obstetrics and Gynecology, 
June 20, 2010 - June 23, 2010, Psychiatric Problems in Pregnancy Pre Congress Study Day - 20 June 2010, BelfastWaterfront, Belfast, Tel:   +44 (0)20 7772
6228, www.rcog.org.uk

37th European Symposium on Calcified Tissues, 
June 26, 2010 - June 30, 2010, Glasgow, Scotland, United Kingdom, Tel: +44 (0)1454 610255, Fax: +44 (0)1454 610255

7th Conference of the European Society For Infectious Diseases In Obstetrics And Gynaecology, 
September 18-21, 2010, Trieste - Italy, gaia@ekipeventi.it, Tel, +39 333 4014910, Fax, +39 040 9870136

Global Congress Of Maternal And Infant Health, 
September 22-26, 2010, Barcelona - Spain, www.globalcongress2010.com 

Σημείωση:  Παρακαλούνται οι οργανωτές συνεδρίων να ενημερώνουν έγκαιρα την Εταιρεία για τα προσεχή συνέδριά
τους προς αποφυγή επικάλυψης

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.5, ΤΕΥΧ.2, ΣΕΛ. 111-112, 2008
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9 Μήκος τραχήλου μήτρας και πρόωρος τοκετός: ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Αντσακλής Π., Παπαντωνίου Ν., Αντσακλής Α.

27 Εμβρυϊκά κύτταρα κι ελεύθερο εμβρυϊκό DNA. Τι γνωρίζουμε σήμερα και πώς εφαρμόζονται στο μη - επεμβατικό 
προγεννητικό έλεγχο; 
Μαρίτσα Β., Καλλιανίδης Κ., Αντσακλής A.

43 Εμβρυϊκή γαστρική ψευδομάζα. Ένα τυχαίο υπερηχογραφικό εύρημα
Ξηρομερίτης Ν. Π. 

47 18f-fdg pet scan και καρκίνος ωοθηκών: νεότερα δεδομένα
Κωτσόπουλος Χ. Ι., Τσάπανος Σ. Β.

69 Ραιβοποδία: Πρέπει να γίνεται αμνιοπαρακέντηση;  
Αθάνατος Δ., Ταμπακούδης Π.Γ., Τσακαλίδης Χ., Παπαστεργίου Ν.Μ., Τζεβελέκης Φ., Πάντος Γ., Ασημακόπουλος Α. Ε.

75 Doppler μητριαίων αρτηριών στο πρώτοτρίμηνο και έκβαση της κύησης
Ψαρρά Α., Σωτηριάδης A., Σεβαστοπούλου E., Μαμόπουλος A., Καραγιάννης B.

89 Προγεννητική  διάγνωση συγγενούς εμβρυικού αιμαγγειώματος κοιλιακού τοιχώματος 
Αρναούτογλου X., Τζιούφα Β., Σταματόπουλος Χ., Σόρτσης Α., Ασημακόπουλος Ε.

97 Prune-belly syndrome: Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Παπουτσής Δ., Παπαντωνίου Ν., Χατζηπαπάς Ι., Σύνδος Μ., Δασκαλάκης Γ., Μεσογίτης Σ., Αντσακλής Α.

121 Τετραλογία του Fallot
Καλλιντέρη Χ., Χιντιπάς Ι. Η., Γραμματικάκης  Ε.Ι., Κασσάνος Δ.

129 Ομφαλοκήλη.  Υπερηχογραφική διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση της ανώμαλης σύγκλεισης του πρόσθιου 
κοιλιακού τοιχώματος
Αραμπατζής Ι., Θεοδωρά Μ., Παπαντωνίου Ν., Δασκαλάκης Γ., Μεσογίτης Σ., Αντσακλής Α. 

E Y P E T H P I O  6 O Y T O M O YTόμος 6, Tεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009
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145 Συγγενής Διαφραγματοκήλη. Υπερηχογραφική Διάγνωση και Σύγχρονες  Απόψεις για την Αντιμετώπισή της 
Μπλάνας Κ., Θεοδωρά Μ., Αντσακλής Α. 

159 Προγεννητική διάγνωση συγγενούς καταρράκτη σε έμβρυο με Σύνδρομο lowe
Δασκαλάκης Γ., Μπάρμπας Μ., Αναστασάκης Ε., Λυμπερόπουλος Η., Καλμαντής Κ., Παπαντωνίου Ν., Μεσογίτης Σ., Αντσακλής Α.

177 Μονήρης ομφαλική αρτηρία: υπερηχογραφική διάγνωση, διερεύνηση και γενετική συμβουλευτική
Κάππου Δ., Μαντάς Ν., Σηφάκης Σ.

189 Αξιολόγηση της απεικονιστικής αξίας των υπερήχων στη διάγνωση της ανώμαλης πλακουντοποίησης. 
Ανασκόπηση της  βιβλιογραφίας
Δασκαλάκης Γ., Αναστασάκης Ε., Παπαντωνίου Ν., Μεσογίτης Σ., Αντσακλής Α.

197 Ηπατική δυσλειτουργία σχετιζόμενη με την κύηση
Ελευσινιώτης Ι., Παπαδάκης Μ., Αντσακλής  Α.

209 Εμβρυϊκή Ταχυκαρδία
Καλλιντέρη Χ., Χιντιπάς I. H., Γραμματικάκης E.I., Κασσάνος Δ.
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