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Καλαμπόκας Θεόδωρος1, Αραβαντίνος Λέ-
ων1, Καλαμπόκας Εμμανουήλ2, Γρηγορί-
ου Οδυσσέας1, Μπότσης Δημήτριος1

1 Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική 

Πανεπιστημίου Αθηνών 
2Ειδικευόμενος Μαιευτικής-Γυναικολογίας

«Θριάσιο» Νοσοκομείο  

Σύγκριση της 
διαγνωστικής ακρίβειας
του διακολπικού υπερη-

χογραφήματος και 
της υστεροσκόπησης 

σε ασυμπτωματικές 
μετεμμηνοπαυσιακές 

γυναίκες
Περίληψη
Το διακολπικό υπερηχογράφημα είναι μια πολύ χρήσιμη μέθο-
δος για τη διάγνωση της παθολογίας της ενδομητρικής κοιλότη-
τας. Σε ασυμπτωματικές γυναίκες, στην περίπτωση ανεύρεσης
πάχυνσης του ενδομητρίου κατά τη διάρκεια μιας συνήθους
υπερηχογραφικής εξετάσεως, η περαιτέρω διαγνωστική και θε-
ραπευτική προσέγγιση δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη.  Η καλύτε-
ρη λύση  («gold standard» εξέταση) είναι η διαγνωστική υστερο-
σκόπηση, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, αν και το διακολ-
πικό υπερηχογράφημα αποτελεί μια επίσης αξιόπιστη, μη-επεμ-
βατική, διαγνωστική μέθοδο. Ο σκοπός της παρούσης μελέτης
είναι η εκτίμηση της διαγνωστικής ακρίβειας του διακολπικού
ΥΗΓ σε σχέση με τα ιστολογικά ευρήματα των δειγμάτων βλα-
βών του ενδομητρίου  που λαμβάνονται μετά από διαγνωστική-
θεραπευτική υστεροσκόπηση, ώστε να διευκολυνθεί η κλινική
διαχείριση των ασυμπτωματικών μετεμμηνοπαυσιακών γυναι-
κών με πεπαχυσμένο ενδομήτριο στη γυναικολογική εξέταση.

Λέξεις - κλειδιά: πάχος ενδομητρίου, υστεροσκόπηση, διακολπικό υπερηχογρά-

φημα, ασυμπτωματικές μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Εισαγωγή
Το διακολπικό υπερηχογράφημα είναι μια πολύ χρήσιμη
μέθοδος για τη διάγνωση της παθολογίας της ενδομητρικής
κοιλότητας.1-3 Σε συμπτωματικές γυναίκες, στην εμμηνό-
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παυση ή όχι, έχουν προταθεί διάφορες τιμές
για τη διάκριση μεταξύ παθολογικού-φυσιο-
λογικού πάχους του ενδομητρίου, ώστε να γί-
νεται ευκολότερη η αναζήτηση πιθανών καρ-
κινικών βλαβών. (“cut-off” τιμές )4-8

Πάντως, σε ασυμπτωματικές γυναίκες, σε πε-
ρίπτωση  ανεύρεσης πάχυνσης του ενδομη-
τρίου κατά τη διάρκεια μιας συνήθους υπερη-
χογραφικής εξέτασης, η περαιτέρω διαγνω-
στική και θεραπευτική προσέγγιση δεν είναι
απόλυτα ξεκάθαρη. 
Η καλύτερη λύση  («gold standard» εξέταση)
είναι η διαγνωστική υστεροσκόπηση, που πα-
ρέχει τη δυνατότητα έγχρωμης επισκόπησης
της ενδομητρικής κοιλότητας σε πραγματικό
χρόνο και τη δυνατότητα λήψης βιοπτικού
υλικού.9
Σε γυναίκες λοιπόν χωρίς μητρορραγίες,
όταν ανακαλύπτεται ένα πεπαχυσμένο ενδο-
μήτριο, τίθενται κλινικά διλήμματα σε σχέση
με την επιλογή της περαιτέρω  διαγνωστικής
προσέγγισης, γιατί η διαγνωστική αξία των
τιμών του πάχους του ενδομητρίου ακόμα και
σήμερα δεν έχει τεκμηριωθεί απόλυτα.10

Ο σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η εκτί-
μηση της διαγνωστικής ακρίβειας του διακολ-
πικού ΥΗΓ σε σχέση με τα ιστολογικά ευρή-
ματα των δειγμάτων βλαβών του ενδομητρίου
που λαμβάνονται μετά πό διαγνωστική-θερα-
πευτική υστεροσκόπηση, ώστε να διευκολυν-

θεί η κλινική διαχείριση των ασυμπτωματικών
μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με πεπαχυ-
σμένο ενδομήτριο στη γυναικολογική εξέταση.

Υλικά-Μέθοδος

Η μελέτη μας είναι μια αναδρομική  μελέτη
των γυναικών οι οποίες προσήλθαν  κατά τη
διάρκεια της χρονικής περιόδου από τον Ια-
νουάριο του 2000 έως το Δεκέμβριο του 2008
στη Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του
Πανεπιστημίου Αθηνών στο «Αρεταίειο» Νο-
σοκομείο με διάγνωση πεπαχυσμένου ενδο-
μητρίου. Οι γυναίκες αυτές στη συνέχεια
υποβλήθηκαν σε διαγνωστική υστεροσκόπη-
ση και κλασματική απόξεση του ενδομητρίου.
Η ομάδα της μελέτης μας αποτελούνταν από
202 μετεμμηνοπαυσιακές ασυμπτωματικές
γυναίκες με πάχος ενδομητρίου >5  mm κατά
τη διάρκεια της υπερηχογραφικής εξέτασης,
που πραγματοποιούνταν στα πλαίσια του τα-
κτικού γυναικολογικού ελέγχου.
Η διαγνωστική υστεροσκόπηση πραγματο-
ποιούνταν με τη χρήση οργάνων [Versapoint
bipolar (®Johnson and Johnson, USA) - Karl
Storz resectoscope ], με την ασθενή να λαμ-
βάνει γενική αναισθησία. 
Μετά την υστεροσκόπηση ακολουθούσε κλα-
σματική απόξεση του ενδομητρίου και το βιοπτι-
κό υλικό αποστέλλετο για ιστολογική εξέταση.

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά ασθενών
Χαρακτηριστικό n %
Τόκος
0 11 5,4%
1-2 152 75,3%
3-3+ 39 19,3%
Body mass index (BMI)
<25 30 14,9%
25-29,9 62 30,7%
>30 110 54,4%
Προηγούμενη ορμονοθεραπεία 26 12,8%
Αρτηριακή υπέρταση (συστολική ΑΠ>140 mmHg 
ή διαστολική ΑΠ>90 mmHg) 111 55%
Σακχαρώδης διαβήτης 32 15,84%
Προηγούμενη χρήση αντισυλληπτικών 10 5%
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Έτσι, ως απόλυτο κριτήριο για τη μελέτη μας
θεωρούνταν το πόρισμα της ιστολογικής εξέ-
τασης. Το ιατρικό ιστορικό που λαμβάναμε
περιελάμβανε την καταγραφή της ηλικίας
των γυναικών, την πιθανότητα να πάσχουν
από αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβή-
τη, την καταγραφή του δείκτη ΒΜΙ (body-
mass index).
Τα δεδομένα μας καταχωρούνταν σε μια ηλε-
κτρονική βάση δεδομένων. Η στατιστική επε-
ξεργασία περιελάμβανε τη χρήση του
Student's t test, της μεθόδου Fisher's exact
test καθώς και τη δοκιμασία X2. 

Αποτελέσματα

Η μέση ηλικία των γυναικών του δείγματος
ήταν της τάξης των 65,2 ετών +-6,8 έτη. Τα
λοιπά χαρακτηριστικά καταγράφονται στον
Πίνακα 1. 
Η καταγραφή του πάχους του ενδομητρίου
των γυναικών του δείγματος φαίνεται στον
Πίνακα 2.
Σε 108 περιπτώσεις, το πάχος του ενδομητρί-
ου κυμαίνονταν μεταξύ 5 και 10 mm. Σε 59
περιπτώσεις, το πάχος του ενδομητρίου κυ-
μαίνονταν μεταξύ 11 και 15 mm. Σε 22 περι-
πτώσεις, το πάχος του ενδομητρίου κυμαίνο-
νταν μεταξύ 16 και 20 mm και σε  13 περι-
πτώσεις, το πάχος του ενδομητρίου ήταν με-
γαλύτερο από 20 mm.
Η υστεροσκοπική εξέταση αποκάλυψε την
ύπαρξη ενδομητρικών πολυπόδων σε 161 πε-
ριπτώσεις, εστιακή υπερπλασία σε 28 περι-
πτώσεις, πλήρη υπερπλασία σε 5 περιπτώσεις,
ατροφία σε 5 περιπτώσεις και την ύπαρξη
καρκίνου του ενδομητρίου σε 3 περιπτώσεις.
Στον Πίνακα 3 φαίνονται τα παθολογοανατο-

μικά αποτελέσματα των υστεροσκοπικών βιο-
πτικών δειγμάτων.
Σε 6 από τις 28 ασθενείς της μελέτης μας στις
οποίες είχαμε διαγνώσει εστιακή υπερπλα-
σία, και σε 2 από τις 5 οι οποίες είχαν δια-
γνωσθεί ως πλήρης υπερπλασία, η παθολογο-
ανατομική εξέταση αποκάλυψε την ύπαρξη
ενδομητρικών πολυπόδων. Στις λοιπές ασθε-
νείς, η ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε τα
υστεροσκοπικά μας ευρύματα.
Έτσι, σε 169 περιπτώσεις (83,67%) των γυ-
ναικών με ασυμπτωματική αύξηση του πά-
χους του ενδομητρίου, υπήρχε ενδομητρικός
πολύποδας. 
Το πάχος του ενδομητρίου σε αυτές τις περιπτώ-
σεις κυμαίνονταν ΚΜΟ στα 10,9 +- 7,5 mm.
Στις ασθενείς με εστιακή υπερπλασία (22 πε-
ριπτώσεις) το  πάχος του ενδομητρίου κυμαί-
νονταν ΚΜΟ στα 7,2 +-0,5 mm ενώ το πάχος
του ενδομητρίου στις περιπτώσεις με πλήρη
ατυπία ήταν μεγαλύτερο και κυμαίνονταν
ΚΜΟ στα 12,3 +- 5,1 mm. Στις περιπτώσεις
με καρκίνο του ενδομητρίου το πάχος του εν-
δομητρίου ήταν ΚΜΟ 15,5+- 7,8 mm.
Οι υστεροσκοπήσεις δεν επιπλάκησαν από
σοβαρές επιπλοκές, ενώ καταγράφηκαν 3 πε-
ριπτώσεις διάτρησης της μήτρας, χωρίς όμως
περαιτέρω κλινικά προβλήματα.

Συζήτηση

Απ' όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, αυ-
τή είναι μια από τις πρώτες μελέτες διεθνώς
που εξετάζουν και εκτιμούν τη διαγνωστική
ακρίβεια του διακολπικού υπερηχογραφήμα-
τος, της υστεροσκόπησης σε σχέση με τα
ιστοπαθολοανατομικά ευρήματα από την εξέ-
ταση ασυμπτωματικών μετεμμηνποπαυσια-
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Πίνακας 2: Υστεροσκοπική διάγνωση των γυναικών του δείγματος
Πάχος (mm) Πολύποδες Εστιακή Πλήρης Ατροφία Καρκίνος
ενδομητρίου υπερπλασία υπερπλασία
5-10 87 16 4 1
11-15 49 6 2 1 1
16-20 15 4 2 1
>20 10 2 1

161 28 5 5 3
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κών γυναικών με πεπαχυσμένο ενδομήτριο.
Άλλοι ερευνητές συνέκριναν τη διαγνωστική
αξία της υστεροσκόπησης σε σχέση με το δια-
κολπικό ΥΗΓ, σε άλλους πληθυσμούς.11-12

Όπως είναι ήδη γνωστό, το διακολπικό ΥΗΓ
είναι χρήσιμο για την εξέταση ενδομητρικών
βλαβών.1-3 Η όλο και αυξανόμενη χρήση της
υδροϋπερηχουστερογραφίας αυξάνει περαιτέ-
ρω τη διαγνωστική ακρίβεια του ΥΗΓ.11 Πά-
ντως, η υστεροσκόπηση είναι πολύ ακριβής και
έτσι χρησιμοποιείται σα διαγνωστικό εργαλείο
για τη διάγνωση ενδομητρικών βλαβών.13

Η υπερηχογραφική μέτρηση του πάχους του
ενδομητρίου δε μπορεί από μόνη της να απο-
τελεί το τελικό διαγνωστικό κριτήριο για τις
βλάβες της μήτρας.14-17 Σε μετεμμηνοπαυσια-
κές γυναίκες, το διαγνωστικό όριο για τον
αποκλεισμό κακοήθων βλαβών έχει προταθεί
να είναι μεταξύ 4 και 5 mm; αν όμως βρεθεί
να είναι μεταξύ 5 και 8 mm απαιτείται η πε-
ραιτέρω διερεύνηση των βλαβών.1-3

Το όριο όμως αυτό δεν είναι εφαρμόσιμο στις
γυναίκες χωρίς συμπτώματα.
Σε αυτές, η παρουσία ενδομητρικών πολυπό-
δων είναι το πιο κοινό εύρημα.18-19

Στην κλινική μας η εφαρμογή  των υπερήχων
έχει ένδειξη  σε συμπτωματικές ή  ασυμπτω-
ματικές  γυναίκες ως μια επιπλέον μέθοδος
διερεύνησης κατά τη διάρκεια της γυναικολο-
γικής εξέτασης.  Το επόμενο διαγνωστικό βή-
μα βάσει των πρωτοκόλλων της κλινικής μας
είναι η διενέργεια υστεροσκόπησης και δια-
γνωστικής απόξεσης εάν  βρεθεί ένα παχύτε-
ρο από το κανονικό ενδομήτριο (δηλαδή εάν
αυτό  είναι πάνω από 5 χιλιοστά).
Με τη μελέτη μας, επιβεβαιώσαμε ότι η πα-
ρουσία  των ενδομήτριων πολύποδων είναι το
πιο κοινό εύρημα σε μετεμμηνοπαυσιακές γυ-
ναίκες με παχύ ενδομήτριο. Για να είμαστε

πιο συγκεκριμένοι, 169 από τις 202 γυναίκες
(83.66%)  βρέθηκαν να έχουν ένα ενδομήτριο
πολύποδα, ο οποίος μπορεί να είναι η αιτία
για την πάχυνση του ενδομητρίου. Το αποτέ-
λεσμα αυτό έρχεται σε συμφωνία με την ερ-
γασία των Schmidt et al.20, οι οποίοι διαπί-
στωσαν την ύπαρξη πολύποδα σε ποσοστό
78.5% στην ομάδα των ασθενών τους, την
οποία αποτελούσαν γυναίκες με πεπαχυσμέ-
νο ενδομήτριο στον υπερηχογραφικό έλεγχο
και των Dreisler et al.18 που διαπίστωσαν την
ύπαρξη ενδομήτριων πολύποδων σε ποσοστό
11.8% στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες σε
μια μεγάλη ομάδα Δανών ασθενών ηλικίας
20-74 ετών.
Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι η ανακάλυψη
8 περιπτώσεων πολύποδων (οι 6 θεωρήθηκαν
τοπικές υπερπλαστικές εστίες και οι 2 ως γε-
νικευμένη υπερπλασία μετά από υστεροσκό-
πηση) οι οποίες δεν γίνονταν αντιληπτές  κα-
τά  την υστεροσκοπική εξέταση και η τελική
διάγνωση προέκυψε μετά από την ιστολογική
εξέταση των βιοψιών. Αυτό αποκαλύπτει  ότι
παρόλο το υψηλο ποσοστό ειδικότητας της
υστεροσκόπησης, μερικές περιπτώσεις (4.7%)
μπορεί να διαφύγουν της διάγνωσης. Από την
άλλη πλευρά, αναδεικνύεται το γεγονός ότι
παρόλο που οι πολύποδες δεν αποτελούν προ-
καρκινική αλλοίωση18, έχουν ένα έντονο δυ-
ναμικό υπερπλασίας και για αυτό θα πρέπει
να αφαιρούνται.
Η ευαισθησία και ειδικότητα της υστεροσκό-
πησης είναι υψηλές, της τάξης του 95.26-
100%  για τη διάγνωση των ενδομήτριων πο-
λύποδων, της τοπική υπερπλασία,  της γενι-
κευμένης υπερπλασίας,για τις ατροφικές
βλάβες και  για τη διάγνωση του καρκίνου
του ενδομητρίου (παρόλο το γεγονός που δεν
υπάρχει στατιστική σημαντικότητα εξαιτίας
του μικρού αριθμού των περιπτώσεων αυ-
τών). Αυτά τα αποτελέσματα  ήταν παρόμοια
με αυτά που περιγράφει ο Dreisler et al.18,
αναφέροντας ποσοστά ευαισθησίας και ειδι-
κότητας της τάξης του 56% και 88% για το
όριο των 5 χιλιοστών που αναδείχθηκε μέσω
της διακολπικής υπερηχογραφίας, το οποίο
χρησιμοποιήσαμε και εμείς στη μελέτη μας.
Ένα άλλο αποτέλεσμα  της μελέτης μας είναι
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Πίνακας 3: Παθολογοανατομικά ευρύματα

Ενδομητρικοί πολύποδες 169
Απλή υπερπλασία 22
Σύνθετη υπερπλασία 3
Καρκίνος ενδομητρίου 3
Aτροφία 5
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ότι ανακαλύψαμε  5 περιπτώσεις ατροφικού
ενδομητρίου, στο οποίο το μετρούμενο πάχος
ήταν πάνω από 5 χιλιοστά( 4 περιπτώσεις με-
ταξύ 5 και 10 χιλ, και μία περίπτωση μεταξύ
11 και 20 χιλ) και άρα πρέπει πάντα να έχου-
με κατά νου ότι η ατροφία του ενδομητρίου
μπορεί να συνδυάζεται και με αύξηση του
πάχους του ενδομητρίου κατά την υπερηχο-
γραφική εξέταση.
Σε όλες τις 3 περιπτώσεις που αφορούσαν
καρκίνο, το ενδομήτριο πάχος ήταν πάνω από
5 χιλιοστά, και ως εκ τούτου όταν ένα παχυ-
σμένο ενδομήτριο βρίσκεται κατά τη διάρκεια
της υπερηχογραφικής εξέτασης (ακόμα και
όταν χρησιμοποιείται σαν όριο τα 5 χιλιο-
στά),απαιτείται παραπάνω  εξέταση μέσω της
υστεροσκόπησης ή και της  υστεροσκοπικά
καθοδηγούμενης διαγνωστικής απόξεσης
εξαιτίας των υψηλών ποσοστών ευαισθησίας
και ειδικότητας για τη διάγνωση του καρκίνου
του ενδομητρίου που αυτές παρέχουν.21 Έχο-
ντας υπόψιν τα αποτελέσματα της μελέτης
μας, προτείνουμε η υστεροσκόπηση να ακο-
λουθεί το γυναικολογικό διακολπικό υπερη-
χογράφημα όταν βρίσκεται μία πάχυνση του
ενδομητρίου μεγαλύτερη του φυσιολογικού σε
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες για καλύτερα
διαγνωστικά και θεραπευτικά αποτελέσματα.
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Summary
Transvaginal sonography (TVS) is a useful
modality to detect endometrial pathology.
Different cut-off values for endometrial thick-
ness in symptomatic postmenopausal women
have been proposed in order to classify patho-
logical lesions and exclude cancer. 
However, in asymptomatic women, when a
thick endometrium is discovered during a rou-
tine ultrasound examination, there is a clinical
dilemma as to which strategy should be chosen.
Solutions to this dilemma are offered by hys-
teroscopy, which provides color visualization of
endometrial lesions and is thought to be the “gold
standard” for diagnosing endometrial lesions. 
In women without abnormal uterine bleeding,
when a thickened endometrium is discovered,
clinical questions are risen as to which strate-
gy should be chosen, because the diagnostic
value of endometrial thickness alone has not
been documented. 
The aim of the present study was to assess the
diagnostic value of transvaginal sonography
(TVS) measurement of endometrium in com-
parison with hysteroscopic findings and
pathological reports in order to facilitate clini-
cal management in asymptomatic post-
menopausal women with thickened en-
dometrium.

Key words: endometrial thickness,  hysteroscopy, transvaginal

ultrasound, asyptomatic postmenopausal women
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Νευροαναπτυξιακή
έκβαση σε παιδιά με 

διαμαρτίες της 
παρεγκεφαλίδας: 

Συστηματική 
ανασκόπηση

βιβλιογραφίας

Περίληψη
Οι διαμαρτίες της παρεγκεφαλίδας διαγιγνώσκονται με αυξανό-
μενη συχνότητα στην εμβρυική περίοδο, ενώ η παρουσία τους
ωθεί γιατρούς και γονείς σε αποφάσεις κρίσιμες για τη ζωή του
εμβρύου. Αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη για καλύτερη κα-
τανόηση της επίπτωσης αυτών των ανωμαλιών στην μετέπειτα
νευρολογική εξέλιξη του παιδιού. Με γνώμονα τα παραπάνω,
έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για  μελέτες που περιγρά-
φουν την νευροαναπτυξιακή έκβαση των διαμαρτιών της παρε-
γκεφαλίδας για την περίοδο μεταξύ Ιανουάριο 1997 - Δεκέμβριο
2007. Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν πως παιδιά με υποπλασία
του κατώτερου σκώληκα και mega cisterna magna, έχουν ικανο-
ποιητική νευρολογική έκβαση, ενώ τα παιδιά με σύνδρομο
Joubert, υποπλασία του σκώληκα, γεφυροπαρεγκεφαλιδική
υποπλασία τύπου 2 και αγενεσία της παρεγκεφαλίδας παρου-
σιάζουν μέτριας έως και σοβαρής βαρύτητας νευροαναπτυξιακή
καθυστέρηση. Τα στοιχεία για την διαμαρτία Dandy-Walker
(Dandy-Walker malformation) δεν είναι τόσο σαφή: γενικά η
παρουσία του σκώληκα με φυσιολογική λοβίωση και η απουσία
άλλων συνδεόμενων εγκεφαλικών διαμαρτιών αποτελούν θετικά
προγνωστικά σημεία. Τέλος τα παιδιά με υποπλασία της παρε-
γκεφαλίδας έχουν συνολικά λιγότερα νευρολογικά προβλήματα.
Σημαντικά μεθοδολογικά προβλήματα στις διάφορες μελέτες
τονίζουν την έλλειψη καθορισμένων μέτρων σύγκρισης της νευ-
ροαναπτυξιακής έκβασης των παιδιών (στο 79% των μελετών)
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και την ευρεία χρήση των αναδρομικών μελετών
(85%), με 40% να περιορίζονται σε περιγραφές
περιστατικών ή σε σειρές περιστατικών. Σε σύ-
νοψη είναι προφανής η ανάγκη για νέες μελέτες
με καθορισμένα μέτρα σύγκρισης της νευροανα-
πτυξιακής έκβασης των παιδιών που θα φωτί-
σουν τις συνέπειες των διαμαρτιών της παρεγκε-
φαλίδας στον προγεννητικό έλεγχο. 

Λέξεις - κλειδιά: διαμαρτίες παρεγκεφαλίδας, νευροαναπτυ-

ξιακές διαταραχές, προγεννητική διάγνωση

Εισαγωγή
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην νεογνική εντατι-
κή νοσηλεία και στις απεικονιστικές τεχνικές
του νευρικού συστήματος, ιδιαίτερα η μαγνητι-
κή τομογραφία, έχουν κατά πολύ αυξήσει την
ικανότητα μας να ανιχνεύουμε δομικές ανω-
μαλίες του εγκεφάλου. Αυτό είναι πιo έντονο
στις ανωμαλίες του οπισθίου βόθρου1,2. Η επί-
πτωση των διαμαρτιών του οπίσθιου βόθρου
υπολογίζεται σε 1:5000 ζώντες γεννήσεις3. Οι
διαμαρτίες του οπισθίου βόθρου στο έμβρυο
αποτελούν μία από τις συχνότερες διαγνώσεις
κατά τη διάρκεια της κύησης όμως η συχνότη-
τα τους δεν είναι επίσημα καταγεγραμμένη.
Επίσης η βιβλιογραφία είναι φτωχή σε στοι-
χεία για το απώτερο νευροαναπτυξιακό μέλ-
λον αυτών των παιδιών. Παρ' όλα αυτά η απει-
κόνιση των ανωμαλιών αυτών, οδηγεί σε δύ-
σκολες και συχνά κρίσιμες αποφάσεις τόσο
από το ιατρικό προσωπικό, όσο και από τις οι-
κογένειες. Με δεδομένο ότι μια τέτοια διά-
γνωση οδηγεί σε διακοπή της κύησης σε 80%
των περιπτώσεων σύμφωνα με κάποιες μελέ-
τες4,5, παρόλη την έλλειψη επαρκών δεδομέ-
νων, η ανάγκη για πιό συγκεκριμενοποιημένες
μελέτες είναι επιτακτική.
Τα τελευταία χρόνια η παραδοσιακή εικόνα
της παρεγκεφαλίδας έχει αναθεωρηθεί. Ενώ
παλαιότερα θεωρείτο ένα κέντρο συντονι-
σμού και εκτέλεσης των κινήσεων, τα τελευ-
ταία χρόνια έχει ολοένα και αναγνωρισθεί ο
ρόλος της σαν κέντρο και για ανώτερες γνω-
στικές λειτουργίες, με συμμετοχή στην μάθη-
ση, γλώσσα, αντίληψη και το συναίσθημα1,6-9.
Μάλιστα οι Schmahmann, και Sherman10 και

Schmahmann11 έχουν περιγράψει στους ενή-
λικες το «cerebellar cognitive affective
syndrome» με ανωμαλίες αποκλειστικά στην
παρεγκεφαλίδα και ένα σύμπλεγμα συμπτω-
μάτων που περιλαμβάνουν καθυστέρηση στην
μάθηση, συμπεριφορά και το συναίσθημα12.
Οι τελευταίες υποθέσεις για την παρεγκεφα-
λίδα θεωρούν πως πρόκειται για ένα κέντρο
διαμόρφωσης για όλα τα εγκεφαλοπαρεγκε-
φαλιδικά υποσυστήματα που ελέγχουν την κί-
νηση, αισθητικότητα, γνώση, συναίσθημα και
το αυτόνομο νευρικό σύστημα10. Επίσης οι
ανωμαλίες της παρεγκεφαλίδας έχουν συνδε-
θεί με ελλείψεις στην στερεοταξία, την μουσι-
κότητα, με αυτισμό και αλαλία13.  

Μέθοδοι
Έγινε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιο-
γραφίας για την νευροαναπτυξιακή έκβαση
σε παιδιά 0-18 ετών με ανωμαλίες της παρε-
γκεφαλίδας την τελευταία δεκαετία (Ιαν 1997
- Δεκ 2007). Η αναζήτηση έγινε με χρήση των
δεδομένων από PubMed, Medline και
CINAHL, στην αγγλική γλώσσα μόνο,  με λέ-
ξεις κλειδιά: διαμαρτίες της παρεγκεφαλίδας,
δυσγενεσία παρεγκεφαλίδας, διαμαρτίες του
οπισθίου βόθρου, δυσγενεσία οπισθίου βό-
θρου, υποπλασία παρεγκεφαλίδας, δυσπλα-
σία παρεγκεφαλίδας, αγενεσία παρεγκεφαλί-
δας, διαμαρτία Dandy-Walker (DWM), πα-
ραλλαγή Dandy-Walker (DWV), σύμπλεγμα
Dandy-Walker, σύνδρομο Dandy-Walker,
υποπλασία του σκώληκα, γεφυροπαρεγκεφα-
λιδική ατροφία, γεφυροπαρεγκεφαλιδική
υποπλασία (PCH), σύνδρομο Joubert/σημείο
του γομφίου, rhombencephalosynapsis, ανά-
πτυξη και έκβαση.

Αποτελέσματα
Η πιο συχνά απαντώμενη ανωμαλία της πα-
ρεγκεφαλίδας είναι το σύμπλεγμα  Dandy-
Walker, ένας όρος που χρησιμοποιείται για
να χαρακτηρίσει την διαφορετικού βαθμού
δυσπλασία του σκώληκα  και που περιλαμβά-
νει DWM, DWV, υποπλασία του κατώτερου
σκώληκα (IVH) και mega-cisterna magna14,15.
Αναγνωρίσθηκαν συνολικά 46 μελέτες που
περιγράφουν συγκεκριμένα την νευροανα-
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Πίνακας 1: Σύνοψη άρθρων που περιγράφουν την νευροαναπτυξιακή έκβαση σε παιδιά με διαμαρτίες
της παρεγκεφαλίδας από Ιανουάριο 1997 - Δεκέμβριο 2007.
Συγγραφέας Χρονολογία Διάγνωση Μεθοδολογία Αριθμός Ηλικίες Τυποποιημένη

Ασθενών Ασθενών Μελέτη 
(μέση/διάμεση) (ναι/όχι)

Dandy Walker Σύμπλεγμα (DWM, DWV, MCM, DWS, DWC, IVH)
Forzano 2007 DWC, MCM Ανασκόπηση 56 2ημ-5μ (1μ) όχι
Poot 2007 DWM Περιγραφή Περιστατικού 1 10χρ όχι
Limperopoulos 2006 IVH Συγχρονική Μελέτη 19 - (19.2μ) ναι
Abdel-Salam 2006 DWM Περιγραφή Περιστατικού 2 6-8χρ (7χρ) όχι
Long 2006 DWM, DWV, MCM Ανασκόπηση 86 - (96μ)όχι
Has 2004 DWV, DWM Ανασκόπηση 78 3μ-60μ όχι
Boddaert 2003 DWM Ανασκόπηση 21 9μ-34χρ ναι
Klein 2003 DWM Ανασκόπηση 26 - (10χρ6μ) ναι
Kumar 2001 DWS Ανασκόπηση 42 9μ-12χρ (46μ) όχι
Ecker 2000 DWC, DWV Ανασκόπηση 99 6εβδ όχι
Kolble 2000 DWM Ανασκόπηση 10 4εβδ-21μ όχι
Aletebi 1999 DWM, MCM Ανασκόπηση 15 23-50μ ναι
Haimovici 1997 MCM Ανασκόπηση 15 0-9μ όχι
Σύνδρομο Joubert/Σημείο του Γομφίου
Kumar 2007 Joubert Περιγραφή Περιστατικού 1 1χρ όχι
Ray 2007 Joubert Περιγραφή Περιστατικού 1 7μ όχι
Braddock 2006 Joubert Συγχρονική Μελέτη 21 32μ-19χρ (10χρ5μ) ναι
Romano 2006 Σημ. Γομφίου Ανασκόπηση 13 2-16χρ όχι
Hodgskins 2004 Joubert Ανασκόπηση 18 3μ-21χρ (10χρ11μ) ναι
Kumandras 2004 Joubert Συγχρονική Μελέτη 7 4ημ-8χρ όχι
Torres 2001 Joubert Περιγραφή Περιστατικού 1 40μ ναι
Fennell 1999 Joubert Συγχρονική Μελέτη 51 11μ-17χρ ναι
Maria 1999 Joubert Συγχρονική Μελέτη 61 16μ-17χρ (7χρ6μ) όχι
Gitten 1998 Joubert Συγχρονική Μελέτη 32 14-204μ (68.7μ) ναι
Steinlin 1997 Joubert Ανασκόπηση 19 18μ-37χρ όχι
Rhombencephalosynapsis (RCS)
Chemli 2007 RCS Περιγραφή Περιστατικού 1 3χρ6μ όχι
Odemis 2003 RCS Περιγραφή Περιστατικού 1 8μ όχι
Jellinger 2002 RCS Περιγραφη Περιστατικου 1 7χρ όχι
Toelle 2002 RCS Συγχρονική Μελέτη 9 18μ-6χρ όχι
Danon 2000 RCS Περιγραφή Περιστατικού 1 5χρ όχι
Utsunomiya 1998 RCS Περιγραφή Περιστατικού 2 0-4χρ όχι
Aydingoz 1997 RCS Περιγραφή Περιστατικού 1 17μ όχι
Παρεγκεφαλιδική Υποπλασία/Δυσπλασία
Tavano 2007 Υποπλ/Δυσπ Συγχρονική Μελέτη 27 3-34χρ (11χρ 1μ) ναι
Tavano 2007 Δυσγενεσία Ανασκόπηση 5 2-11χρ ναι
Ventura 2006 Υποπλασία Ανασκόπηση 14 4-20χρ ναι
Yapici 2005 Υποπλασία Ανασκόπηση 2 5-12χρ όχι
McCollom 2003 ΥποπλασίαΠεριγραφή Περιστατικού 1 6μ όχι
Wassmer 2000 Υποπλασία Ανασκόπηση 45 Παιδιά όχι
Soto-Ares 2000 Δυσπλασία Ανασκόπηση 46 10ημ-14χρ όχι
Υποπλασία  Σκώληκα
Bruck 2000 ΥποπλασίαΠεριγραφή Περιστατικού 2 2χρ και 9χρ όχι
Koutsouraki 2007 ΥποπλασίαΠεριγραφή Περιστατικού 1 όχι
Γεφυροπαρεγκεφαλιδική Υποπλασία τύπου 2 (PCH)
Steinlin 2007 PCH Ανασκόπηση 21 4μ-11χρ2μ (49μ) όχι
Dilber 2002 PCH Περιγραφή Περιστατικού 2 30μ και 17χρ όχι
Sans-Fito 2002 PCH Περιγραφή Περιστατικού 1 3χρ όχι
Coppola 2000 PCH Περιγραφή Περιστατικού 2 18μ και 5χρ όχι
Αγενεσία Παρεγκεφαλίδας
Titomanlio 2005 ΑγενεσίαΠεριγραφή Περιστατικού 1 17χρ όχι
Gardner 2001 Αγενεσία Ανασκόπηση 5 2-17χρ όχι
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πτυξιακή έκβαση σε παιδιά με διαμαρτίες της
παρεγκεφαλίδας και φαίνονται στον πίνακα
1. Μία συνολική σύνοψη της επίπτωσης των
προβλημάτων ανάπτυξης, γνώσης, γλώσσας,
συμπεριφοράς και κινητικότητας καθώς και
νευρολογικές ανωμαλίες φαίνονται στον πί-
νακα 2. Η συχνότητα εμφάνισης άλλων ευρη-
μάτων τόσο από το ΚΝΣ όσο και από τα άλλα
συστήματα φαίνεται στον πίνακα 3.

1. Dandy-Walker Malformation (DWM)
Αποτελεί την πιο συχνή και πιο εντυπωσιακή
δυσπλασία της παρεγκεφαλίδας16. Περιλαμ-
βάνει την μερική ή πλήρη αγενεσία του σκώ-
ληκα, κυστική διάταση της τέταρτης κοιλίας,
και διευρυμένο οπίσθιο βόθρο που συνδυάζε-
ται με προς τα άνωθεν μετατόπιση του ημι-
σφαίριου της παρεγκεφαλίδας17 (εικόνα 1).
Ο χαρακτηρισμός της εικόνας του Dandy-
Walker ποικίλει στις μελέτες της δεκαετίας
και περιλαμβάνει  σημεία όπως υδροκέφα-
λο18,19, την ύπαρξη επικοινωνίας μεταξύ της
κύστης οπισθίου βόθρου και 4ης κοιλίας20,
ενώ σε κάποιες μελέτες περιγράφεται ως  σύ-
μπλεγμα Dandy-Walker (Dandy-Walker
Complex DWC). Αποτελεί λοιπόν όπως φαί-
νεται προτεραιότητα η διεθνώς αποδεκτή πε-

ριγραφή του συνδρόμου. Συνολικά η αναφε-
ρόμενη έκβαση των παιδιών με Dandy-
Walker ποικίλλει, αλλά περίπου το ένα τρίτο
των παιδιών που επιβιώνουν φαίνεται να
έχουν φυσιολογική ανάπτυξη. Την καλύτερη
πρόγνωση έχουν τα παιδιά με φυσιολογική
ελίκωση του σκώληκα και χωρίς ευρήματα
άνωθεν του σκηνιδίου17,20,21. Συγκεκριμένα ο
Bοddaert17 σύγκρινε το ΙQ  σε 21 παιδιά με
DWM με και χωρίς φυσιολογική ελίκωση του
σκώληκα και έδειξε ότι το 82% των παιδιών
στην πρώτη ομάδα είχαν φυσιολογικό ΙQ, σε
αντίθεση με κανένα στη δεύτερη ομάδα. Τα
υπόλοιπα 18% των παιδιών με φυσιολογική
ελίκωση και χαμηλό ΙQ είχαν όλα και άλλες
ανωμαλίες τόσο του ΚΝΣ συστήματος όσο
και των άλλων συστημάτων. Οι ανωμαλίες
της επικοινωνίας και της γλώσσας επίσης δεν
έχουν περιγραφεί επαρκώς στους επιζήσα-
ντες. Οι ανωμαλίες της επικοινωνίας έχουν
περιγραφεί σε μία μόνο συστηματική μελέτη
και σε 2 περιγραφές περιπτώσεων στην βι-
βλιογραφία19,23,24. Αντίθετα οι νευρολογικές
ανωμαλίες είναι πιο μελετημένες: 50% των
επιζώντων παρουσιάζουν νευρολογική συν-
δρομή4,18,21,22 που περιλαμβάνει υποτονία στο
50% των επιζώντων21,23,24, παρεγκεφαλιδική
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Εικόνα 1: Ακολουθία Τ1 MRI σε τελειόμηνο νεο-
γνό με Dandy-Walker malformation (υποπλασία
σκώληκα, κυστική διάταση της 4ης κοιλίας και
ανύψωση του σκηνιδίου).

Εικόνα 2: Ακολουθία Τ1 MRI, oβελιαία τομή, με
υποπλασία του κατώτερου σκώληκα σε παιδί 18
μηνών.
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δυσλειτουργία στο 42%18 και ημιπάρεση στο
5%18. Σε 86% των παιδιών το Dandy-Walker
συνδυάζεται με δομικές ανωμαλίες τόσο του
ΚΝΣ όσο και άλλων συστημάτων4:
Συγκεκριμένα ανωμαλίες του ΚΝΣ παρουσιά-
ζονται σε 13-67%17-22 με πιο συχνή την διάταση
των κοιλιών στο 36-67%4,17,21,22. Άλλη κοινή
ανωμαλία είναι η αγενεσία του μεσολόβιου στο
5-10%5,18,21,23 (αλλά σε 60-100% των παιδιών με
ανωμαλίες της ελίκωσης του σκώληκα17,20). Οι
ανωμαλίες από τα άλλα συστήματα παρουσιά-
ζονται στο 9-44% των παιδιών18,22 και περιλαμ-
βάνουν συγγενείς καρδιοπάθειες, ανωμαλίες
των νεφρών, των άκρων και του προσώπου κα-
θώς και μονήρη ομφαλική αρτηρία.

2. Παραλλαγή Dandy-Walker 
(Dandy Walker Variant DWV)
Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει
τον συνδυασμό της κυστικής διάτασης της τέ-
ταρτης κοιλίας και του υποπλαστικού σκώλη-
κα, χωρίς διεύρυνση του οπισθίου βόθρου14.
Τα τελευταία χρόνια, ο όρος αυτός τείνει να
καταργηθεί λόγο των πολλαπλών και διαφο-
ρετικών ορισμών του14. Για τον ίδιο λόγω εί-
ναι δύσκολος και ο προσδιορισμός της νευρο-
αναπτυξιακής έκβαση στα παιδιά. Για το
σκοπό της μελέτης έγινε ανασκόπηση της βι-
βλιογραφίας με συγκρουόμενα αποτελέσμα-

τα: Σε κάποιες μελέτες περισσότερα από τα
μισά παιδιά έχουν φυσιολογική ανάπτυξη4.
Στην μελέτη όμως του Ηas με 78 παιδιά με
DWM και DWV όλα τα παιδιά με DWV εί-
χαν νευροαναπτυξιακές διαταραχές, ιδιαίτε-
ρα μικροκεφαλία στο 21%22.

3. Υποπλασία του Κατώτερου Σκώληκα
(Inferior Vermis Hypoplasia IVH)
Χαρακτηρίζεται από μερική έλλειψη του κα-
τώτερου μέρους του σκώληκα με φυσιολογι-
κά ή σχεδόν φυσιολογικά ημισφαίρια της πα-
ρεγκεφαλίδας26 (εικόνα 2). Πρόκειται για
διακοπή ή υπολειπόμενη ανάπτυξη του σκώ-
ληκα που αφήνει έναν μέσο διευρυμένο χώρο
που μπορεί να διαγνωσθεί λανθασμένα ως
κύστη. Παρόλα αυτά, για κάποιους ερευνητές
αυτό θεωρείται παραλλαγή του φυσιολογι-
κού. 77% των παιδιών είναι φυσιολογικά26

ενώ από τα υπόλοιπα 23% αναφέρεται καθυ-
στέρηση της ανάπτυξης, ανωμαλίες στη λεπτή
και αδρή κινητικότητα καθώς και ελλείψεις
στην κοινωνικότητα και την επικοινωνία.
15% αυτών των παιδιών παρουσιάζουν και
ανωμαλίες συμπεριφοράς, ενώ 23% έχουν
υποτονία26. 

4. Mega Cisterna Magna (ΜCΜ)
Χαρακτηρίζεται από μία διευρυμένη cisterna

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.7, ΤΕΥΧ.3, ΣΕΛ. 87-98, 2010

91

Πίνακας 2: Αναπτυξιακή/μαθησιακή καθυστέρηση, νευρολογικές ανωμαλίες, διαταραχές λόγου και
ανωμαλίες συμπεριφοράς σε παιδιά με διαμαρτίες της παρεγκεφαλίδας

Διάγνωση Αναπτυξιακή/ Διαταραχές Διαταραχές Νευρολογικές        
Μαθησιακή Λόγου Συμπεριφοράς/ Διαταραχές           

Καθυστέρηση Κοινωνικότητας
Σύνδρομο Joubert 100 100 100 100
Υποπλασία Σκώληκα 100 100 100 20-100
Γεφυροπαραγκεφαλιδική 100 - - 100
υποπλασία τύπου 2
Αγενεσία Παρεγκ. 100 100 - 100
Dandy-Walker Malformation 67-100 50 - 50-100
Υποπλα/Δυσπλασία Παρεγκ 53-87 6-100 14-71 67-100
Rhombencephalosynapsis 56 25 61 94
Παραλλαγή Dandy-Walker 46 - - 100
Υποπλασία του Κατώτερου 23 23 23 23
Σκώληκα
Mega Cisterna Magna 0-8 - - 0
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magna, χωρίς άλλα συνοδά ευρήματα από την
παρεγκεφαλίδα14 (εικόνα 3). Η αναπτυξιακή
έκβαση αυτών των ασθενών είναι γενικά ικα-
νοποιητική, με τα περισσότερα (92-100%)
των παιδιών να είναι φυσιολογικά5,25,27. Πα-
ρόλα αυτά μελέτες στους ενήλικες θέτουν την
υποψία πως ανώτερες γνωστικές λειτουργίες,
όπως η προφορική μνήμη, η ευφράδεια στο
λόγο, ανώτερες εκτελεστικές λειτουργίες και
η κατανόηση της σημασιολογίας είναι επηρε-
ασμένα28. Είναι πιθανό αυτές οι ανωμαλίες
να μην εξετάζονται επαρκώς στα παιδιά ή να
παρουσιάζονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Η δι-
εύρυνση των πλαγίων κοιλιών αποτελεί την
πιο συχνή ανωμαλία με την οποία συνδυάζε-
ται η ΜCΜ (46-66%)5,25, ενώ το 1/3 των παι-
διών έχει νεφρικές ανωμαλίες5,25. Η αγενεσία
του μεσολόβιου, οι καρδιακές και ηπατικές
ανωμαλίες αποτελούν λιγότερο συχνά ευρή-
ματα (4%)25. Σε σύνοψη, η παρουσία συνο-
δών από το ΚΝΣ συνδέεται με χειρότερη
πρόγνωση σε αυτά τα παιδιά, παρόλο που τα
περισσότερα έχουν φυσιολογική ανάπτυξη
και ελαφρές μόνο ανωμαλίες.

5. Σύνδρομο  Joubert/ Σημείο του Γομφίου
Χαρακτηρίζεται από ένα παθολογικά βαθύ

μεσοσκελιαίο βόθρο, διευρυμένα άνω παρε-
γκεφαλιδικά σκέλη σε πιο οριζόντια θέση και
υποπλαστικό σκώληκα29 (εικόνα 4). Το σύν-
δρομο Joubert συνοδεύεται από καθυστέρη-
ση ανάπτυξης, υποτονία, ανωμαλίες της ανα-
πνοής και των κινήσεων των οφθαλμών κα-
θώς και δύσμορφο προσωπείο30. Περισσότε-
ροι από 8 διαφορετικοί τύποι συγγενείς προς
το σύνδρομο  Joubert έχουν περιγραφεί  και
έχουν διαφορές τόσο γενετικές όσο και φαι-
νοτυπικές30. Δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η
έκβαση των διαφορετικών υποτύπων, συνολι-
κά όμως, οι μελέτες που υπάρχουν δείχνουν
πως όλοι οι ασθενείς παρουσιάζουν καθυστέ-
ρηση ανάπτυξης ή μαθησιακές δυσκολίες, κυ-
ρίως σοβαρού βαθμού30,32-39. Ακόμη, τα παι-
διά έχουν μειωμένη μνήμη, αντίληψη και προ-
βλήματα στις καθημερινές λειτουργίες τους
και την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της
ομιλίας9,32,34,37,38,40,41 (έκφραση, ευφράδεια
και λεξιλόγιο)32,33,38,40. Σε δύο μελέτες το
100% των γονέων των ασθενών ανέφεραν
πως τα παιδιά είναι απαιτητικά ή πεισματάρι-
κα, ενώ χαρακτηρίζονται ως υπερκινητικά
(50%) και επιθετικά32,38. Επίσης αναφέρεται
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Εικόνα 3: Ακολουθία Τ1 MRI, oβελιαία τομή, με
Μega Cisterna Magna σε παιδί 2 ετών.

Εικόνα 4: Ακολουθία Τ1 MRI, στο επίπεδο του
εγκεφαλικού στελέχους όπoυ φαίνεται η βαθιά με-
σοσκελιαία δεξαμενή (σαν αποτέλεσμα του μειω-
μένου πυραμιδικού χιασμού - τόξο), διευρυμένα
σκέλη της παρεγκεφαλίδας και επίσης διευρυμένη
4η κοιλία σε 3χρονο παιδί με σύνδρομο Jοubert. 
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σημαντική καθυστέρηση στην κινητικότη-
τα30,32,34,37,38,40,41.  Ολα τα παιδιά είχαν νευρο-
λογική συνδρομή30,32,34,40 με αταξία
(100%)30,32, υποτονία (97-100%)30,33,34,36-40. Σε
μεγάλη συχνότητα αναφέρονται και ανωμα-
λίες στην όραση30,33,34,36,38,40. Συνοδές δομικές
ανωμαλίες του ΚΝΣ είναι πιο σπάνιες, με πιο
συχνή ανωμαλία την δυσγενεσία του μεσολό-
βιου (5-29%)30,33,37. Ατροφία του
εγκεφάλου33, ανωμαλίες του μεσεγκέφα-
λου30, υποπλασία του προμήκη μυελού37, δι-
εύρυνση του κοιλιακού συστήματος37, ανωμα-
λίες της λευκής ουσίας37 και της μυελίνωσης
επίσης αναφέρονται. Οι πιο συχνές ανωμα-
λίες από τα άλλα συστήματα είναι οι ανωμα-
λίες της αναπνοής (38-86%)30,33,34,37, δυσμορ-
φία προσώπου (71%)30,38 και ανωμαλίες των
άκρων (8-43%)30,33,34,37.

6. ΡΟΜΒΕΓΚΕΦΑΛΟΣΥΝΑΨΗ
(Rhombencephalosynapsis)
Πρόκειται για μία σπάνια παρεγκεφαλιδική
διαμαρτία, με αγενεσία του σκώληκα και συνέ-
νωση των ημισφαιρίων της παρεγκεφαλίδας14

(εικόνα 5). Οι μελέτες της γνωστικής εξέλιξης
των παιδιών αυτών συγκρούονται: Κάποιοι
αναφέρουν φυσιολογική ανάπτυξη42,43, ενώ κά-
ποιοι  αναφέρουν σημαντικές μαθησιακές δυ-
σκολίες και καθυστέρηση ανάπτυξης44-47. Νευ-
ρολογική συνδρομή του κινητικού συστήματος
αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις42-48, με κα-
θυστέρηση της κινητικότητας44,48, υποτονία44,48,
εγκεφαλική πάρεση43, ανωμαλίες της ισορρο-

πίας46 και της όρασης44,46. Ιδιαίτερα σημαντι-
κό είναι το γεγονός πως στις περισσότερες
περιπτώσεις συνοδές διαμαρτίες του ΚΝΣ
αναφέρονται στις περισσότερες περιπτώ-
σεις42-44,46,47, όπως αγενεσία ή λέπτυνση του
μεσολόβιου, υδροκέφαλο και διεύρυνση των
κοιλιών. Από τα άλλα συστήματα, δυσμορφία
του προσώπου42,45 και ανωμαλίες των
άκρων45 εμφανίζονται με αυξημένη συχνότη-
τα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως
αυτές οι συνοδές διαμαρτίες του ΚΝΣ και
των άλλων συστημάτων δεν συνοδεύονται
από χειρότερη πρόγνωση σε αυτόν τον πλη-
θυσμό. Σημειώνεται  όμως πως η πλειονότητα
των μελετών δεν περιέκλειαν τυποποιημένες
μεθόδους μέτρησης της νευροαναπτυξιακής
έκβασης στα παιδιά. 

7. Υποπλασία και Δυσπλασία 
της Παρεγκεφαλίδας
Η υποπλασία χαρακτηρίζεται από ατελή ή
ελλειπή ανάπτυξη της παρεγκεφαλίδας49, ενώ
η δυσπλασία από ανωμαλία στην ωρίμανση
των κυττάρων50. Είναι σημαντικό να σημειω-
θεί πως η ετερογένεια αυτής της κατηγορίας
αποτελεί μία σταθερή έλλειψη στα στοιχεία
της βιβλιογραφίας, που δεν επιτρέπει και τον
αξιόπιστο προσδιορισμό των αποτελεσμάτων
σε αυτά τα παιδιά. Για παράδειγμα, η μονό-
πλευρη υποπλασία συνήθως οφείλεται σε
προγεννητική βλάβη και όχι σε διαμαρτία.
Πάντως, από τα υπάρχοντα στοιχεία φαίνεται
πως 53-87%51-54 των παιδιών έχουν καθυστέ-
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Πίνακας 3: Ανωμαλίες ΚΝΣ και άλλων συστημάτων σε παιδιά με διαμαρτίες της παρεγκεφαλίδας
Διάγνωση Ανωμαλίες ΚΝΣ Άλλες Ανωμαλίες 
Υποπλασία/Δυσπλασία Παρεγκ. 20-88 29-47             
Rhombencephalosynapsis 56 25
Dandy-Walker Malformation 43-67 9-75
Παραλλαγή Dandy-Walker 35-71 64-65
Γεφυροπαρεγκεφαλιδική 55 -
υποπλασία τύπου 2   
Mega Cisterna Magna 36-66 18-62                        
Σύνδρομο Joubert 0-38 2-71
Αγενεσία Παρεγκ. 20 -
Υποπλασία Σκώληκα - -
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ρηση ανάπτυξης ή μαθησιακές δυσκολίες,
από τα οποία το 1/3 (38%) σοβαρού
βαθμού54. Η ανάπτυξη της ομιλίας υπολείπε-
ται σε ποικίλο βαθμό (6-95% των παιδιών
στις μελέτες!)51-54,56, 5-20% παρουσιάζουν ση-
μεία αυτισμού52,54, 81% έχουν ανωμαλίες του
συναισθήματος55, 71% δυσκολίες κοινωνικό-
τητας ή συμπεριφοράς και καθυστέρηση της
κινητικότητας σε 18-90%51-54,56. Νευρολογι-
κές ανωμαλίες περιγράφονται στο 100%. Πε-
ριλαμβάνουν υπερτονία (58%52), αταξία (49-
93%), ανωμαλίες όρασης (35-57%)51,52,56,
τρόμο, δυσδιαδοχοκίνηση και παραπαίον βά-
δισμα (9-100%)52,54. Είναι σημαντικό πως σε
μία από τις μεγαλύτερες μελέτες52, όλα τα
παιδιά φάνηκαν να έχουν συνοδές διαμαρ-
τίες του εγκεφάλου: 22% εγκεφαλική ατρο-
φία ή περικοιλιακή λευκομαλακία, 20% μι-
κροκεφαλία, 16% ανωμαλίες της μυελίνωσης,
11% ανωμαλίες του μεσολόβιου. Συνοδές
ανωμαλίες άλλων συστημάτων περιλαμβά-
νουν δυσμορφικό προσωπείο51,56, σκελετι-
κές52 και νεφρικές ανωμαλίες51. Σε αυτά τα
άρθρα που γινόταν διαχωρισμός των μονό-
πλευρων και των αμφοτερόπλευρων ανωμα-
λιών, οι αμφοτερόπλευρες είχαν χειρότερη

πρόγνωση. Συγκεκριμένα, τα παιδιά αυτά
έχουν υψηλή συχνότητα μαθησιακής/αναπτυ-
ξιακής καθυστέρησης (60-100%) σε σύγκριση
με τις μονόπλευρες ανωμαλίες (17-
50%)51,54,56,57. Επίσης η καθυστέρηση ανάπτυ-
ξης της ομιλίας ήταν 44-89% έναντι  17-100%
στην δεύτερη ομάδα51,54,56,57. Τα παιδιά με
αμφοτερόπλευρες ανωμαλίες είχαν επίσης
συχνότερα συνοδές διαμαρτίες του ΚΝΣ και
των άλλων συστημάτων51,54-57. Σε σύνοψη τα
στοιχεία για την ομάδα αυτή δεν είναι αξιό-
πιστα για το μέλλον των παιδιών. Γενικά οι
ασθενείς με την μεμονωμένη υποπλασία του
ενός ημισφαιρίου της παρεγκεφαλίδας φαί-
νονται να έχουν την πιο ευνοϊκή πρόγνωση57.

8. Υποπλασία του Σκώληκα
Χαρακτηρίζεται από ατελή ή υπολειπόμενη
ανάπτυξη του σκώληκα της παρεγκεφαλίδας.
Ο Tavano  και συνεργάτες κατέγραψε την
πορεία μιας ομάδας 5 παιδιών με μερική ή
ολική υποπλασία του σκώληκα54. Όλα τα παι-
διά παρουσίαζαν καθυστέρηση της ανάπτυ-
ξης, 80% σοβαρή και 20% μέτριας βαρύτη-
τας. Επίσης και στα 5 παιδιά υπήρχε καθυ-
στέρηση στην ομιλία, 80% βαριάς μορφής και
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Εικόνα 5: Ακολουθία Τ1 MRI, σε 3χρονο παιδί με
Rhombencephalosynapsis (απουσία σκώληκα και
συνένωση των ημισφαιρίων της παρεγκεφαλίδας).

Εικόνα 6: Ακολουθία Τ1 MRI, με σχεδόν ολική
απουσία της παρεγκεφαλίδας σε παιδί 18 μηνών.

MPAKOULAS  19/11/2010  03:38 μμ  Σελίδα94



20% με αλαλία. Τα παιδιά στο σύνολό τους
είχαν δυσκολία στον έλεγχο της συμπεριφο-
ράς, ενώ η κινητικότητα τους ήταν λιγότερο
επηρεασμένη: 80% είχαν μέτριες και 20%
σοβαρές ανωμαλίες. Τα συμπτώματα νευρο-
λογικής συνδρομής περιλαμβάνουν υποτονία
(10%), αταξία (80%) και τρόμο κατά τις
εκούσιες κινήσεις (20%). Συγχρόνως στη με-
λέτη του Bruck και συνεργατών58 αναφέρο-
νται οι περιπτώσεις 2 αδερφών με υποπλασία
του σκώληκα, το ένα από τα οποία δεν πα-
ρουσίαζε μαθησιακές δυσκολίες. Και τα 2
παιδιά είχαν κινητικά και λεκτικά προβλήμα-
τα και ήταν υποτονικά. Στην βιβλιογραφία
αναφέρεται και η περίπτωση ενός 15χρονου59

με κινητικά, μαθησιακά και λεκτικά προβλή-
ματα και υποτονία, αταξία και ανωμαλίες
όρασης, στον ίδιο όμως ασθενή αναφέρεται
και μεγαλοκεφαλία, μικρογναθία και συνδα-
κτυλία. Συνοπτικά, τα μέχρι τώρα στοιχεία
υποστηρίζουν ότι τα περισσότερα παιδιά με
μερική ή πλήρη υποπλασία του σκώληκα πα-
ρουσιάζουν συνολική καθυστέρηση της ανά-
πτυξης, τα ίδια όμως στοιχεία βασίζονται κυ-
ρίως σε αναφορές περιστατικών και όχι σε
οργανωμένες μελέτες, λόγω και του μικρού
αριθμού ασθενών.

9. Γεφυροπαρεγκεφαλιδική Υποπλασία
(Pontocerebellar Hypoplasia PCH)
Αποτελεί μία ετερογενή ομάδα που χαρακτη-
ρίζεται από υποπλασία της παρεγκεφαλίδας
και της πρόσθιας γέφυρας60. Χωρίζεται σε 2
τύπους61: Ο τύπος 1 περιλαμβάνει ανωμαλίες
των πρόσθιων κεράτων του νωτιαίου μυελού
και είναι θανατηφόρος στη νεογνική ηλικία
(οπότε και δεν συζητηθεί στην παρούσα ερ-
γασία61). Ο τύπος 2 εμφανίζεται με προοδευ-
τική μικροκεφαλία και σοβαρή καθυστέρηση
γνωστική και κινητική, καθώς και δυσκινησία
και δυστονία. Πολλοί συγγραφείς κατατάσ-
σουν αυτή την ασθένεια στις νευροεκφυλιστι-
κές παθήσεις και όχι στις διαμαρτίες62. Σε
μία μελέτη 24 παιδιών σημαντικές ανωμαλίες
στην ανάπτυξη και καθυστέρηση της γλώσσας
αναφέρονται σε όλα τα παιδιά60. Νευρολογι-
κά ευρήματα σε όλα τα παιδιά περιλαμβά-
νουν μικροκεφαλία (100%), σπασμούς

(25%), κεντρικές ανωμαλίες αναπνοής
(46%), υποτονία (16%), υπερτονία (13%),
αταξία (8%), δυσκινησία και χορεία (58%)60.
Άλλες διαμαρτίες που εμφανίζονται με μεγα-
λύτερη συχνότητα περιλαμβάνουν διεύρυνση
των κοιλιών του εγκεφάλου και ελάττωση της
λευκής ουσίας στους μισούς περίπου
ασθενείς60. Σε άλλες μελέτες αναφέρονται δι-
εύρυνση των αυλακών του εγκεφάλου64, και
λέπτυνση του μεσολοβίου64. Σε ένα παιδί περι-
γράφεται και δυσμορφικό προσωπείο και ορ-
θοπεδικές ανωμαλίες63. Συνολικά η γεφυρο-
παρεγκεφαλιδική υποπλασία τύπου 2 φαίνεται
να συνοδεύεται από σημαντική καθυστέρηση
της ανάπτυξης και νευρολογικές ανωμαλίες.

10. Αγενεσία της Παρεγκεφαλίδας.
Χαρακτηρίζεται από ολική ή υφολική απου-
σία της παρεγκεφαλίδας66 (εικόνα 6). Πολύ
λίγες μελέτες περιγράφουν την έκβαση των
ασθενών αυτών. Ο Titomalino και συνεργά-
τες67 παρουσιάζουν την περίπτωση ενός
17χρονου αγοριού με μεμονωμένη αγενεσία
της παρεγκεφαλίδας. Αναφέρονται μαθησια-
κές δυσκολίες ελαφράς μορφής, αταξία, δυ-
σμετρία, χωρίς όμως να χρησιμοποιηθούν τυ-
ποποιημένες μεθόδους μέτρησης των ικανοτή-
των του. Υφολική απουσία της παρεγκεφαλί-
δας μελετήθηκε σε 5 παιδιά , τα οποία είχαν
όλα καθυστέρηση ανάπτυξης και ομιλίας68.

Συζήτηση
Οι διαμαρτίες της παρεγκεφαλίδας διαγιγνώ-
σκονται με ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα
στο έμβρυο και το νεογνο69,70. Γι'αυτό το λόγο
είναι επιτακτική η ανάγκη για μελέτες που θα
καθοδηγήσουν τις αποφάσεις των γονέων και
των ιατρών τους. Παρόλες τις προόδους στις
απεικονιστικές μεθόδους του ΚΝΣ και το αυ-
ξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον για το
ρόλο της παρεγκεφαλίδας στις ανώτερες λει-
τουργίες του εγκεφάλου, η ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας είναι φτωχή σε στοιχεία για
την λειτουργικότητα και την ανάπτυξη των
απιδιών αυτών.  Επίσης οι υπάρχουσες μελέ-
τες έχουν αρκετές ελλείψεις ως προς την με-
θοδολογία και μέτρηση της νευροαναπτυξια-
κής έκβασης αλλά και ως προς τον καθαυτό
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ορισμό της κάθε κλινικής οντότητας π.χ.
DWM, DWS, DWM. Παρόλα αυτά κάποια
συμπεράσματα που προβάλλουν είναι πως τα
παιδιά με mega cistern magna και υποπλασία
του κατώτερου σκώληκα έχουν καλή πρόγνω-
ση, ενώ τα παιδιά με Σ Joubert, υποπλασία
σκώληκα, γεφυροπαρεγκεφαλιδική υποπλα-
σία, και αγενεσία της παρεγκεφαλίδας έχουν
σημαντικά νευροαναπτυξιακά προβλήματα.
Τα στοιχεία είναι πιο σκιώδη για την DWM,
συνήθως καλύτερη πρόγνωση σε αυτήν την
περίπτωση έχουν οι ασθενείς με φυσιολογική
ελίκωση του σκώληκα και χωρίς άλλες δια-
μαρτίες του ΚΝΣ. Τέλος οι ασθενείς με μεμο-
νωμένη υποπλασία της παρεγκεφαλίδας φαί-
νεται να έχουν επίσης καλή πρόγνωση.
Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων υπάρ-
χουν αρκετά προβλήματα: Οι μελέτες που
χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στην αγγλι-
κή γλώσσα μόνο. Στην αναζήτηση χρησιμο-
ποιήθηκαν στοιχεία από την τελευταία δεκα-
ετία, με αποτέλεσμα οι τελευταίες εξελίξεις
στις απεικονιστικές μεθόδους και την γενετι-
κή να μην εκπροσωπούνται επαρκώς. Η πλη-
θώρα των μελετών είναι αναδρομικές (83%),
ενώ 38% είναι αναφορές περιστατικών και/ή
μικρές σειρές ασθενών. Ιδιαίτερα αξιοσημεί-
ωτη είναι η παντελής έλλειψη διαχρονικών
μελετών στην τελευταία δεκαετία. Οι διαχρο-
νικές μελέτες είναι απαραίτητες για την πα-
ρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου
των παιδιών, ιδιαίτερα στις ηλικίες ορόσημα.
Επίσης οι διαφορετικές ηλικίες των παιδιών
στις αναφερόμενες μελέτες, από την νεογνική
ηλικία μέχρι και το τέλος της εφηβείας κά-
νουν την σύγκριση των αποτελεσμάτων πολύ
περιορισμένη.  Συχνά δεν υπάρχει συμφωνία
για τον ορισμό των διαμαρτιών της παρεγκε-
φαλίδας με αποτέλεσμα, οι πληθυσμοί στις
μελέτες να είναι ετερογενείς, ενώ τα μικρά
νούμερα των ασθενών οδηγούν τους ερευνη-
τές σε συγχώνευση ομάδων, γεγονός που πε-
ραιτέρω δυσκολεύει την εξαγωγή συμπερα-
σμάτων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως
74% των μελετών δεν χρησιμοποιούσαν τυπο-
ποιημένες μεθόδους και κλίμακες για την
αξιολόγηση της ανάπτυξης, ενώ τα επιμέρους
στοιχεία που μελετήθηκαν ήταν αδροί μόνο

δείκτες της ανάπτυξης, όπως το IQ, η θνητό-
τητα και θνησιμότητα, και η νευρολογική συ-
μπτωματολογία. Αντίθετα πολύ σπάνια γινό-
ταν αναφορά σε πιο ειδικές παραμέτρους
όπως γνώση, ομιλία, αντίληψη και κοινωνικό-
τητα. Τέλος δε, απουσιάζουν παντελώς τα
στοιχεία για την ποιότητα ζωής των ασθενών
και το γονεïκό βάρος.  

Συμπέρασμα
Είναι πραγματικά επιτακτική η ανάγκη για
οργανωμένες διαχρονικές μελέτες που ενσω-
ματώνουν και τις τελευταίες εξελίξεις στις
απεικονιστικές μεθόδους και την γενετική.
Στις μελέτες αυτές θα πρέπει τα αποτελέσμα-
τα να είναι όχι μόνο συγκρίσιμα, αλλά να δι-
εισδύουν περισσότερο σε βάθος σε όλους
τους άξονες της ανάπτυξης των παιδιών με
πιο ειδικούς δείκτες που περιλαμβάνουν την
λειτουργικότητα και κοινωνικότητα στην κα-
θημερινότητα των ασθενών αυτών. Αυτές εί-
ναι οι μελέτες που θα δώσουν απαντήσεις
στα ερωτήματα των γονέων και θα επιτρέ-
ψουν την ανάπτυξη έγκαιρων στρατηγικών
παρέμβασης στον εύπλαστο εμβρυικό και νε-
ογνικό εγκέφαλο.

Oλες οι εικόνες από: Bolduc ME, Limperopoulos C.
Neurodevelopmental outcomes in children with cerebellar
malformations: a systematic review. Dev Med Child
Neurol  2009; 51 (4): 256-67.
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Summary
Cerebellar malformations are increasingly di-
agnosed in the fetal period. Consequently
there is an emergent need to understand the
impact of these lesions on child development.
A literature search of studies describing neu-
rodevelopmental outcomes of cerebellar mal-
formations between January 1997 and De-
cember 2007 was performed. The article sum-
marizes available outcome data for specific
cerebellar disorders and comments on
methodological problems of available studies. 

Translated and edited from the original review
article  by Bolduc ME and Limperopoulos C. 

Key words: cerebellar malformations, neurodevelopmental

outcome, prenatal diagnosis
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Novel 3 Dimensional Placental Measurements in Early  Preg-
nancy as Predictors of Adverse Pregnancy Outcomes

Nadav Schwartz, MD, Jaclyn Coletta, Cara Pessel, MD, 
Rui Fenf, PhD, Ilan E. Timor-Tritsch, MD, Samuel Parry, Carolyn N Salafia, MD, MSc.

JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE
AUGUST 2010

Στόχος: Επιδιώχθηκε να καθορισθεί αν καινούριες προσεγγίσεις ογκομετρικής αξιολόγησης του πλα-
κούντα κατά το πρώτο τρίμηνο θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν σημαντικούς προγνωστικούς
παράγοντες πιθανής δυσμενούς έκβασης.

Μέθοδοι: Μετρήθηκε ο όγκος του πλακούντα (PV) μεταξύ 11ης  και 14ης  εβδομάδας κύησης, χρησι-
μοποιώντας το λογισμικό ανάλυσης μέσω υπολογιστή της απεικόνισης των οργάνων. Στη συνέχεια,
ουδετεροποιήθηκε ο όγκος αυτός σε σχέση με το κεφαλουραίο μήκος (CRL), λαμβάνοντας τελικά
το πηλίκο του πλακούντα (PQ=PV/CRL). Επιπρόσθετα, υπολογίσθηκε η μέση διάμετρος του πλα-
κούντα (MPD), λαμβάνοντας 4 μετρήσεις με απόσταση μεταξύ τους 45ο ώστε να καλυφθεί ποσοτικά
η μητρική-εμβρυική πλακουντιακή επιφάνεια. Στην πλευρά του εμβρύου, μετρήθηκε ανάλογα (κάθε
45ο) η απόσταση μεταξύ της εισόδου του ομφαλίου λώρου (CI) και της περιφέρειας του πλακούντα.
H μέση απόσταση του ομφαλίου λώρου (ΜCD) προτείνεται πως υπεισέρχεται προγνωστικά στη
διαδικασία διαμόρφωσης του χορίου και της εισόδου του ομφαλίου λώρου. Οι υπερηχογραφικές
παράμετροι αναλύθηκαν ως μεταβλητές πρόγνωσης πιθανής δυσμενούς πρόγνωσης της κύησης
(COMP= μικρά για την ηλικία έμβρυα / SGA, προεκλαμψία, αυτόματος πρόωρος τοκετός, μεταφο-
ρά του νεογνού σε μονάδα εντατικής θεραπείας). 

Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 135 ασθενείς από τις οποίες οι 40 (29.6%) παρουσίασαν
δυσμενή έκβαση κύησης. Το μέσο πηλίκο του πλακούντα (p=0.02) και η μέση απόσταση του ομφα-
λίου λώρου (p=0.02)  παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά διαφοροποιημένες τιμές σε ασθενείς με
μικρά για την ηλικία κύησης έμβρυα, ενώ ο μέσος όγκος του πλακούντα δεν παρουσίασε σημαντική
διαφοροποίηση (p=0.26). Πηλίκο πλακούντα μικρότερο του 1.00 (σχετικός κίνδυνος 2.3) και μέση
απόσταση του ομαφαλίου λώρου μικρότερη από 4 εκατοστά υπέδειξαν αυξημένο κίνδυνο για μικρά
για την ηλικία κύησης έμβρυα. Ενίσχυση των προγνωστικών μοντέλων με χαρακτηριστικά φυλής
και ιστορικού κυήσεων έδωσε σημαντικά αποτελέσματα σε ότι αφορά στην επιφάνεια κάτω από την
καμπύλη για τις παραμέτρους που μετρήθηκαν (όγκος πλακούντα: 0.796, p=0.04; πηλίκο πλακού-
ντα: 0.802, p=0.03; μέση απόσταση ομφαλίου λώρου: 0.800, p=0.04; μέση διάμετρος του πλακούντα:
0.782, p=0.07). Δευτερογενή μοντέλα, τα οποία στοχοποιούν το χαρακτηριστικό των μικρών για την
ηλικία κύησης εμβρύων ως τη μοναδική μεταβλητή, κατέδειξαν έξοχη προγνωστική ικανότητα.  

Συμπεράσματα: Εκτός του όγκου, η τρισδιάστατη υπερηχογραφία από το πρώτο τρίμηνο της κύησης, επι-
τρέπει σε καινούριες τεχνικές μέτρησης διαφοροποιημένων μορφολογικών χαρακτηριστικών τόσο
του πλακούντα όσο και της εισόδου του ομφαλίου λώρου, τη δημιουργία νέων προγνωστικών παραμέ-
τρων που αφορούν στην ανάπτυξη του εμβρύου αλλά και σε πιθανή δυσμενή έκβαση της κύησης. 
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Stenosis of Alternative Umbilical Venous Pathways in 
Absence of the Ductus Venosus
Ruben J. Asherman, MD, Robert C. Rollins, MD, William J. Castillo, MD, William N. Evans, MD
JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE, AUGUST 2010

Στόχος: Εκτιμήθηκαν έμβρυα με απουσία καταμέτρησης παλμού από τον φλεβώδη πόρο και ταυτόγ-
χρονο περιορισμό εναλλακτικών ομφαλικών φλεβικών οδών.

Μέθοδοι: Προσδιορίσθηκαν τρεις κλινικές περιπτώσεις που ανταποκρίνονται στο πλαίσιο της μελέτης.
Χρησιμοποιήθηκαν μηχανήματα υπερήχων διαθέσιμα στο εμπόριο. Η γωνία insonation κατά την
υπερηχογραφική εξέταση διατηρήθηκε <20ο σε όλες τις περιπτώσεις.

Αποτελέσματα: Και στις τρεις περιπτώσεις, σημειώθηκε μέτρια αύξηση του όγκου της καρδιάς χωρίς
συνοδό εμβρυικό ύδρωπα.

Συμπεράσματα: Τίθεται η υπόθεση πως το έμβρυο με απουσία καταμέτρησης παλμού στο φλεβώδη
πόρο και ταυτόγχρονη παρουσία περιορισμού της εναλλακτικής ομφαλικής φλεβικής οδού θα μπο-
ρούσε να παρουσιάζει περισσότερο καλοήθη κλινική πορεία σε σύγκριση με προηγούμενες μελέτες
που αφορούν σε έμβρυα με μη περιορισμένη εναλλακτική φλεβική οδό.

Comparison of Single Versus Multiple Echogenic Foci in 
the Fetal Heart Regarding Risk of Aneuploidy
Dena Towner, MD, Eugenio O. Gerscovich, MD, Brian B. Chiong, MD, 
Laila Rhee-Morris, MS, John P. McHahan, MD.
JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE, JULY 2010

Στόχος: Σκοπό της ερευνητικής προσπάθειας αποτέλεσε η διερεύνηση της συσχέτισης του υπερηχο-
γραφικού εντοπισμού πολλαπλών υπερηχογενών εστιών στην καρδιά με αυξημένο κίνδυνο τρισω-
μίας 21 στον πληθυσμό των ασθενών που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη.

Μέθοδοι: Για χρονικό διάστημα 38 μηνών, όλες οι έγκυες γυναίκες, οι οποίες υποβλήθηκαν σε μαιευτι-
κό υπερηχογράφημα και στις οποίες εντοπίσθηκαν υπερηχογενείς εστίες στην εμβρυική καρδιά,
αποτέλεσαν το δείγμα του πληθυσμού της μελέτης και ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες. Την ομάδα με
μία υπερηχογενή εστία και την ομάδα με πολλαπλές υπερηχογενείς εστίες. Ασθενείς χωρίς παθολο-
γικά υπερηχογραφικά ευρήματα ομαδοποιήθηκαν με βάση την ηλικία και τη φυλή και οριοθετήθη-
καν ως ομάδα ελέγχου. Επιπλέον, διερευνήθηκε πιθανή παρουσία και άλλων παθολογικών υπερη-
χογραφικών ευρήματων (μέγιστες ανωμαλίες, σημεία ανευπλοειδίας). Η ουδός κινδύνου για τρισω-
μία 21 αξιολογήθηκε με βάση μετρήσεις στην περιφερική κυκλοφορία της μητέρας, ενώ σε έλλειψη
των μετρήσεων αυτών με βάση την ηλικία. Η διάγνωση της τρισωμίας 21 τέθηκε είτε με τα αποτελέ-
σματα της αμνιοπαρακέντησης είτε κλινικά μετά τον τοκετό. Μονοπαραγοντικές και πολυπαραγο-
ντικές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των δεδομένων.

Αποτελέσματα: 6 από 71 ασθενείς (8.5%) με πολλαπλές υπερηχογενείς εστίες και 1 από 171 ασθενείς
(0.6%) με μία υπερηχογενή εστία είχαν τρισωμία 21. Μία από τις 242 ασθενείς (0.4%) της ομάδας
ελέγχου είχε τρισωμία 21. Λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης οδήγησε στη διαπίστωση πως η πα-
ρουσία πολλαπλών υπερηχογενών εστιών στην εμβρυική καρδιά (p<0.008), ο εντοπισμός μίας μέγι-
στης ή πολλαπλών μικρότερων ανωμαλιών (p=0.0012) και ο βασικός κίνδυνος για τρισωμία 21 με-
γαλύτερος του 1 στα 100 (p=0.003) συνδυάζονται στατιστικά ανεξάρτητα με την τρισωμία 21.

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης οδηγούν στη διαπίστωση πως ο εντοπισμός πολλαπλών
υπερηχογενών εστιών στην καρδιά αποτελεί σημαντικότερο παράγοντα πρόγνωσης της τρισωμίας
21 σε σχέση με την ανεύρεση μιας υπερηχογενούς εστίας. 

Ανασκοπήσεις
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Management of stage I twin-to-twin transfusion syndrome:
An international survey

S. Molina, R. Papanna, K. J. Moise Jr and A. Johnson
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, JULY 2010

Στόχος: Να οριοθετηθούν πρακτικά μοντέλα εκτίμησης και αντιμετώπισης του συνδρόμου εμβρυο-εμ-
βρυικής μετάγγισης (ΤΤΤΣ) στο στάδιο Ι μεταξύ κλινικών γιατρών διεθνώς.

Μέθοδοι: Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Μαίου 2008 και
Νοεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε διασταυρούμενη έρευνα μεταξύ των μελών των επιστημονικών
εταιριών IFMSS, NAFTNet και SNFM καθώς και εκείνων που συμμετείχαν στην επιστημονική συ-
γκέντρωση Eurofoetus-sponsored TTTS. Τα ερωτηματολόγια αφορούσαν σε δημογραφικά στοιχεία
καθώς και σε προσωπικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του TTTS στο στάδιο Ι. Εναλλακτικές
θεραπείες και επέκταση της αντιμετώπισης αξιολογήθηκαν με βάση τα ακόλουθα εξειδικευμένα
χαρακτηριστικά των ασθενών: διαμονή της ασθενούς σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 μίλια από
το ιατρικό κέντρο, συμπτωματολογία αυξημένης βαρύτητας ή μήκος τραχήλου ≤15 mm.

Αποτελέσματα: Επιστραφήκανε 81 ερωτηματολόγια δίνοντας ποσοστό ανταποκρισιμότητας 84%. Από
αυτά, τα 5 αποκλεισθήκανε λόγω επαναληψιμότητας ή μη πλήρους συμπλήρωσης ή και απώλειας δεδο-
μένων. Από τα υπόλοιπα 76 ερωτηματολόγια, τα 48 προέρχοταν από τη Βόρεια Αμερική, τα 20 από την
Ευρώπη και τα 8 από άλλες ηπείρους. Η συντηρητική συστηματική παρακολούθηση αποτέλεσε την
πρωταρχική σύσταση (78%), ακολουθούμενη από την μείωση του αμνιακού υγρού (11%), την αφαίρε-
ση με laser (11%) και διαφραγματοστομία (septostomy) (1%). Οι προτάσεις που αφορούσαν στην μεί-
ωση του αμνιακού υγρού προέρχονταν αποκλειστικά από τη Βόρεια Αμερική. Τα κέντρα που διέθεταν
τεχνολογία Laser υποστήριξαν συντηρητική συστηματική παρακολούθηση σε μεγαλύτερο ποσοστό σε
σύγκριση με τα κέντρα που δεν διαθέτουν ανάλογη τεχνολογία (89%  vs 59%; p<0.01). Με την προ-
σθήκη των εξειδικευμένων σημείων, τα κέντρα της Βόρειας Αμερικής μετέβαλλαν τις προτάσεις τους
από συντηρητική συστηματική παρακολούθηση σε μείωση του αμνιακού υγρού σε μεγαλύτερο ποσοστό
σε σχέση με τα ευρωπαικά κέντρα. Από την άλλη μεριά όμως, το μεγαλύτερο ποσοστό των ευρωπαικών
κέντρων υποστήριξε την εφαρμογή Laser με την προσθήκη των εξειδικευμένων σημείων.

Συμπεράσματα: Η συντηρητική συστηματική παρακολούθηση συνεχίζει να αποτελεί τον πρωταρχικό
τρόπο αντιμετώπισης του ΤΤΤS στο στάδιο Ι. Με βάση εξειδικευμένα σημεία διαφοροποίησης των
ασθενών, τα κέντρα της Βορείου Αμερικής παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα να προτείνουν μεί-
ωση του αμνιακού υγρού, ενώ τα ευρωπαικά κέντρα εφαρμογή Laser. Απαιτείται η οργάνωση τυ-
χαιοποιημένης μελέτης ώστε να αξιολογηθεί η περισσότερο αποτελεσματική στρατηγική αντιμετώ-
πισης του συνδρόμου TTTS στο στάδιο Ι.  

The 11-13 week scan: diagnosis and outcome of holoprosen-
cephaly, exomphalos and megacystis

K. O. Kagan, I. Staboulidou, A. Syngelaki, J. Cruz and K. H. Nicolaides
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, JULY 2010

Στόχος: Να προσδιορισθούν η επίπτωση και η έκβαση των εμβρύων με ολοπρoσεγκεφαλία, εξόμφαλο
και μεγακύστη, τα οποία διαγνώσθηκαν μεταξύ 11ης και 13ης εβδομάδας κύησης.

Μέθοδοι: Διακοιλιακό υπερηχογράφημα μεταξύ 11ης+0 και 13ης+6 εβδομάδων κύησης πραγματοποιή-
θηκε σε μονήρεις κυήσεις για διάγνωση ολοπροσεγκεφαλίας, εξόμφαλου και μεγακύστης. Τα δεδο-
μένα που συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μελέτη αποτελούν τμήμα μιας προοπτικής μελέτης ελέγ-
χου πληθυσμού για τρισωμία 21. Καρυότυπος του εμβρύου και έκβαση της κύησης εξετάσθηκαν σε
έμβρυα, που παρουσίαζαν αυτές τις ατέλειες.
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Αποτελέσματα: Ο έλεγχος αφορούσε σε πληθυσμό 57.119 κυήσεων. Η επίπτωση της ολοπροσεγκεφα-
λίας, εξόμφαλου και μεγακύστης ήταν 1:1298, 1:381 και 1:1632 αντίστοιχα. Χρωμοσωμικές ανωμα-
λίες, κυρίως τρισωμίες 18 και 13, ανιχνεύθηκαν στο 65.9% των εμβρύων με ολοπροσεγκεφαλία, στο
55.3% των εμβρύων με εξόμφαλο και 31.4% των εμβρύων με μεγακύστη. Παρατηρήθηκε αυτόματη
λύση της ατέλειας στην 20η εβδομάδα της κύησης στο 92.5% των ευπλοειδικών εμβρύων με εξόμφα-
λο, που περιείχε μόνο έντερο και στο 90% των ευπλοειδικών εμβρύων με μεγακύστη και μήκος ου-
ροδόχου κύστης ≤15 mm.

Συμπεράσματα: Αυξημένο ποσοστό των εμβρύων με ολοπροσεγκεφαλία, εξόμφαλο και μεγακύστη,
των οποίων η διάγνωση γίνεται μεταξύ 11ης και 13ης εβδομάδας της κύησης, είναι ανευπλοειδικά,
αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις εξόμφαλου και μεγακύστης αντιπροσωπεύουν παροδικές ανω-
μαλίες, οι οποίες λύονται αυτόματα.

Levator avulsion is a risk factor for cystocele recurrence
H. P. Dietz, V. Chantarasorn and K. L. Shek
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, JULY 2010

Στόχος: Να προσδιορισθεί αν η πρόπτωση του ανελκτήρα μυ αποτελεί παράγοντα κινδύνου για υπο-
τροπή μετά από επέμβαση επανόρθωσης κυστεοκήλης. 

Μέθοδοι: Η μελέτη αποτελεί μία ανασκόπηση των δεδομένων που αφορούν σε γυναίκες, οι οποίες
υποβλήθηκαν σε πρόσθια κολπορραφία κατά στο χρονικό διάστημα 2002 και 2005 και παρακολου-
θήθηκαν με λήψη ατομικού ιστορικού, κλινική εξέταση και τετραδιάστατο διαχειλεικό υπερηχογρά-
φημα 3-6 χρόνια μετά.

Αποτελέσματα: Από τις 242 ασθενείς οι οποίες ήταν καταχωρημένες στο αρχείο μας κατέστει δυνατή η
επικοινωνία με 171 (71%). Από τις 83 ασθενείς, οι οποίες συμφώνησαν να προσέλθουν για επανε-
ξέταση, οι 24 (29%) ανέφεραν συμπτώματα υποτροπής της πρόπτωσης. Εντοπίσθηκαν 33 (40%) κυ-
στεοκήλες σε υποτροπή (στάδιο 2+), 34 (41%) σημαντικές κυστεοκήλες διαγνώσθηκαν υπερηχο-
γραφικά. Κατά την υπερηχογραφική εξέταση του πυελικού εδάφους με την εφαρμογή της τομογρα-
φίας, πρόπτωση του ανελκτήρα μυ ανιχνεύθηκε σε 29 (35%) των ασθενών. Ο σχετικός κίνδυνος
υποτροπής σε γυναίκες με πρόπτωση ήταν 3.9 (95% CI, 2.4-5.8) με βάση τα υπερηχογραφικά κριτή-
ρια υποτροπής κυστεοκήλης και 2.9% (95% CI, 1.7-4.5) με βάση την κλινική σταδιοποίηση.

Συμπεράσματα: Η πρόπτωση του ανελκτήρα μυός συνδυάζεται με 3-4 φορές μεγαλύτερο σχετικό κίν-
δυνο υποτροπής κυστεοκήλης μετά από πρόσθια κολπορραφία.

Viability of intrauterine pregnancy in women with pregnancy
of unknown location: prediction, using human chorionic
gonadotropin ratio vs progesterone
T. Bignardi, G. Condous, E. Kirk, B. Van Calster, S. Van Huffel, D. Timmerman and T. Bourne
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, JUNE 2010

Στόχος: Να προσδιορισθεί ο καλύτερος δυνατός προγνωστικός παράγοντας έκβασης ενδομήτριας
κύησης με αμφίβολη επιβίωση. Με τον όρο ενδομήτρια κύηση αμφιβόλου δυνατότητας επιβίωσης
χαρακτηρίζεται η υπερηχογραφική εικόνα κενού ενδομήτριου σάκκου, διαμέτρου <20 mm ή η ει-
κόνα ενδομήτριου σάκκου, ο οποίος περιέχει εμβρυικό πόλο με μήκος <6 mm και απουσία ανι-
χνεύσιμης καρδιακής λειτουργίας. 

Μέθοδοι: Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη, η οποία συγκρίνει τους ακόλουθους δύο δείκτες για
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την πρόγνωση της έκβασης ενδομήτριας κύησης αμφιβόλου επιβίωσης: το λόγο της τιμής της χορια-
κής γοναδοτροπίνης κατά τη χρονική στιγμή της προσέλευσης της γυναίκας στο ιατρείο και της τι-
μής της χοριακής γοναδοτροπίνης 48h μετά (hCG 48h: hCG 0h), καθώς και την τιμή της προγεστε-
ρόνης τη χρονική στιγμή της πρώτης παρουσίασης της γυναίκας. Όλες οι γυναίκες των οποίων η θέ-
ση της κύησης δεν εντοπίσθηκε ακριβώς υπερηχογραφικά, παρακολουθήθηκαν μέχρι την τελική
διάγνωση: κύηση αγνώστου τοποθεσίας, η οποία υποχώρησε, ενδομήτρια κύηση με θετική ή όχι
καρδιακή λειτουργία και τέλος εξωμήτριος κύηση. Από τις γυναίκες, των οποίων η θέση του κυήμα-
τος δεν προσδιορίσθηκε ακριβώς από την πρώτη εξέταση, στην παρούσα μελέτη συμπεριλήφθηκαν
εκείνες με ενδομήτρια κύηση αμφιβόλου έκβασης. Τα χαρακτηριστικά των καμπυλών των λειτουρ-
γικών δεικτών (ROC Receiver-operating characteristics curves) χρησιμοποιήθηκαν ώστε να ελεγ-
χθεί η απόδοση του λόγου της χοριακής γοναδοτροπίνης και της προγεστερόνης. Εφαρμόζοντας με-
θόδους λογιστικής παλινδρόμησης, εκτιμήθηκε η προστιθέμενη αξία του συνδυασμού δύο μεταβλη-
τών σε σχέση με την προγνωστική αξία της χρήσης μίας μοναδικής μεταβλητής. 

Αποτελέσματα: Παρακολουθήθηκαν υπερηχογραφικά συνολικά 12.572 γυναίκες, πρώτου τριμήνου
κύησης. 1003 (8%) κυήσεις χαρακτηρίσθηκαν ως κυήσεις μη ακριβούς εντοπισμού της θέσης του
κυήματος με βάση το πρώτο υπερηχογράφημα. 379 (37.8%) επιβεβαιώθηκαν στο επόμενο υπερηχο-
γράφημα ως ενδομήτριες κυήσεις αμφιβόλου έκβασης. Από αυτές, το 82.6% (276/334) διαγνώσθη-
καν στο δεύτερο υπερηχογράφημα ως ενδομήτριες κυήσεις με θετική καρδιακή λειτουργία και το
17.4% (58/334) ως ενδομήτριες κυήσεις με αρνητική καρδιακή λειτουργία. 45 κυήσεις χάθηκαν από
τη διαδικασία παρακολούθησης. Σε σχέση με την πρόγνωση των αμφιβόλου εξέλιξης ενδομήτριων
κυήσεων, η περιοχή κάτω από την καμπύλη της λειτουργικότητας των δεικτών για το λόγο της χο-
ριακής γοναδοτροπίνης ήταν 0.756 (95% CI, 0.686-0.826), ενώ για την προγεστερόνη ήταν 0.678
(95% CI, 0.603-0.753). Η διαφορά στο εμβαδό ήταν 0.078 (95% CI, 0.014-0.169, P=0.098), προτεί-
νοντας πως ο λόγος της χοριακής γοναδοτροπίνης ήταν τουλάχιστο τόσο αξιόπιστος όσο και η τιμή
της προγεστερόνης. Σε ότι αφορά στην αρχική τιμή της προγεστερόνης, δεν μπορεσε να διευκρινι-
σθεί το κατώτατο όριο. Αντίθετα, κατώτερο όριο για το λόγο της χοριακής γοναδοτροπίνης οριοθε-
τήθηκε το 2 (ευαισθησία 78%, εξειδίκευση 67%). Λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης κατέδειξε
πως η μέτρηση της προγεστερόνης δεν βελτίωσε τη διακριτική ικανότητα του λόγου της χοριακής
γοναδοτροπίνης (AUC: 0.758).

Συμπεράσματα: O λόγος των τιμών της χοριακής γοναδοτροπίνης θα μπορούσε να προτιμηθεί σε σχέση με τις
τιμές της προγεστερόνης στην πρόγνωση της έκβασης των αμφιβόλου εξέλιξης ενδομήτριων κυήσεων.

Expectant management of ultrasonically diagnosed ovarian
dermoid cysts: is it possible to predict outcome?

W. L. Hoo, J. Yazbek, T. Holland, D. Mavrelos, E.N.C. Tong and D. Jurkovic
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, AUGUST 2010

Στόχος: Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της φυσικής ιστορίας δερμοειδών κύστεων στις ωοθή-
κες που διαγνώσθηκαν υπερηχογραφικά και αντιμετωπίσθηκαν με συστηματική παρακολούθηση.

Μέθοδοι: Στην αναδρομική μελέτη συμπεριλήφθηκαν γυναίκες από τη βάση υπερηχογραφικών δεδο-
μένων, του ίδιου εξεταστή κατά χρονικό διάστημα 2001 έως 2007. Στις γυναίκες που επέλεξαν τη
συντηρητική θεραπεία, καταγράφηκαν δημογραφικά δεδομένα που αφορούσαν σε ηλικία, αριθμό
κυήσεων και αριθμό τοκετών. Επιπρόσθετα, σημειώθηκαν η ένδειξη του υπερήχου, η θέση της κύ-
στης, οι διαστάσεις της κύστης και η έκβαση της συστηματικής συντηρητικής αντιμετώπισης.

Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 289 γυναίκες με σύνολο 323 δερμοειδών κύστεων, οι οποίες δια-
γνώσθηκαν από τον ίδιο ερευνητή. 93/289 (32.2%; 95% CI, 26.8-37.6%) γυναίκες με 105/323
(32.5%; 95% CI, 27.4-37.6%) δερμοειδείς κύστεις αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά με συστηματική
παρακολούθηση για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των τριών μηνών. Η μέση ηλικία των γυναικών
κατά τη στιγμή της διάγνωσης ήταν 33.8 (εύρος, 13-79) έτη και η μέση διάρκεια παρακολούθησης
ήταν 12.6 (εύρος 7.6-29.3)  μήνες. Το μέσο ποσοστό αύξησης του μεγέθους των δερμοειδών κύστεων
κατά το χρονικό διάστημα της παρακολούθησης ήταν 1.67 mm/ χρόνο. Δεν παρατηρήθηκαν δημο-
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γραφικά ή μορφολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πρό-
γνωση του ποσοστού αύξησης του μεγέθους των δερμοειδών κύστεων. Μετά από ένα χρονικό διά-
στημα συντηρητικής παρακολούθησης, 24/93 γυναίκες (25.8%΄95CI, 16.9-34.7%)  χειρουργήθηκαν.
Ο κίνδυνος χειρουργικής αντιμετώπισης αυξήθηκε σημαντικά στις νεώτερες γυναίκες, σε εκείνες με
δύο ή περισσότερα παιδιά και στις γυναίκες με αμφοτερόπλευρο εντοπισμό κύστεων ή μεγάλης δια-
μέτρου κυστικά μορφώματα, ενώ ελαττώθηκε σημαντικά σε γυναίκες με ιστορικό ωοθηκικών κυστι-
κών μορφωμάτων.

Συμπεράσματα: Το ποσοστό επιτυχίας της συντηρητικής συστηματικής παρακολούθησης των δερμοει-
δών κύστεων είναι υψηλό και αυτή η άποψη θα μπορούσε να υποστηριχθεί ως πιθανή αποτελεσμα-
τική εναλλακτική μέθοδος σε σχέση με τη χειρουργική θεραπεία. 

Εffect of antihypertensive therapy with α-methyldopa on uter-
ine artery Doppler in pregnancies with hypertensive disorders
A.Khalil, K. Harrington, S. Muttukrishna and E. Jauniaux
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, JUNE 2010

Στόχος: Τα αντιυπερτασικά φάρμακα ελαττώνουν την πίεση του αίματος είτε περιφερικά, με άμεση
δράση στα αγγεία είτε κεντρικά, ευοδώντας αγγειοδιασταλτικούς μηχανισμούς. Αμφίβολη είναι η
επίδραση τους κατά τη μέτρηση των Doppler δεικτών αντίστασης στη μητριαία αρτηρία κατά την
κύηση. Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης αντιυπερτασικής θεραπείας με α-
methyldopa στους δείκτες PI και RI κατά την εφαρμογή των Doppler σε εγκύους υπερτασικές γυ-
ναίκες. 

Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 51 έγκυες γυναίκες με προεκλαμψία, 29 με υπέρταση κύησης
και 80 με φυσιολογικές τιμές πίεσης αίματος. Κατά την προσέλευση της γυναίκας μετρήθηκαν οι
δείκτες PI και RI (μεταξύ 24ης - 40ης εβδομάδας κύησης), ενώ στις ομάδες με αυξημένη πίεση αίμα-
τος επαναλήφθηκαν οι μετρήσεις 24-48 h μετά την έναρξη αγωγής με α-methyldopa. Διαφορές με-
ταξύ ήπιας και σοβαρής μορφής της νόσου καθώς και μεταξύ προεκλαμψίας, η οποία εγκαταστάθη-
κε στην αρχή ή στο τέλος της κύησης συγκρίθηκαν με την εφαρμογή της στατιστικής μεθοδολογίας
Mann-Whitney. Το στατιστικό πακέτο Wilcoxon rank sum test εφαρμόσθηκε για τη σύγκριση μετρή-
σεων πριν και μετά την έναρξη της θεραπείας.

Αποτελέσματα: Πριν την έναρξη της θεραπείας, οι τιμές PI και RI στη μητριαία αρτηρία ήταν σημα-
ντικά μεγαλύτερες στις γυναίκες με προεκλαμψία σε σύγκριση με εκείνες  που παρουσίασαν υπέρ-
ταση κύησης καθώς και εκείνες με φυσιολογική πίεση αίματος (p<0.0001). H μέση τιμή του PI στη
μητριαία αρτηρία, ως πολλαπλάσιο του μέσου (ΜοΜ), ήταν σημαντικά μεγαλύτερη σε εγκύους με
προεκλαμψία από την αρχή της κύησης σε σχέση με τις εγκύους με εκδήλωση προεκλαμψίας στο τέ-
λος της κύησης (1.83 (εύρος 0.88-3.65) έναντι 1.19 (εύρος 0.91-1.72)). Ανάλογα, οι τιμές PI-ΜοΜs
ήταν σημαντικά μεγαλύτερες στη σοβαρή μορφή της νόσου σε σύγκριση με την ήπια μορφή εκδήλω-
σης αυτής (2.26 (εύρος 2.02-3.65) vs (εύρος 0.88-2.91)). Η  θεραπεία με α-methyldopa δεν επηρέασε
τις τιμές PI-MoMs και RI-MoMs στη μητριαία αρτηρία σε εγκύους με προεκλαμψία και υπέρταση
κύησης πριν και μετά τις 34 εβδομάδες της εγκυμοσύνης.

Συμπεράσματα: Η αντιυπερτασική αγωγή με τη χρήση α-methyldopa σε γυναίκες με υπερτασικές πα-
θήσεις κατά την κύηση δεν παρουσιάζει σημαντική επίδραση στο μοντέλο αντίστασης στην αιματική
ροή της μητριαίας αρτηρίας, υποδεικνύοντας οτι αυτή η αγωγή δεν εξασθενεί τη μητροπλακουντια-
κή κυκλοφορία σε αυτές τις περιπτώσεις.
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Abnormal Ductus Venosus Flow in First-Trimester Fetuses
With Increases Nuchal Translucency Relationship With the
Type of Cardiac Defects?

Y. M. De Mooij, MD, M. C. Haak, MD, PhD, M. M. Bartelings, MD, PhD, J. W. Twisk, MA, PhD, A.
Gittenberger-de Groot, PhD, J. M. van Vugt, MD, PhD, M. N. Bekker, MD, PhD.

JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE, JULY 2010

Στόχος: Σκοπός της μελέτης είναι να εκτιμηθεί η κυματομορφή του φλεβώδους πόρου και η πιθανή
λειτουργική συσχέτιση με τον τύπο του καρδιακού προβλήματος σε έμβρυα με αυξημένη αυχενική
διαφάνεια.

Μέθοδοι: Εκτιμήθηκαν 72 έμβρυα με φυσιολογική αυχενική διαφάνεια και 137 έμβρυα με αυξημένη
αυχενική διαφάνεια (> 95th percentile). Διερευνήθηκαν τα μοντέλα της κυματομορφής της ροής
στο φλεβώδη πόρο (the ductus venosus pulsatility index for veins(PIV), της late διαστολικής ροής (η
ροή κατά τη διάρκεια συστολής των κόλπων (a-V)) καθώς  της ενδοκαρδιακής κυκλοφορίας. Σε πε-
ριπτώσεις όπου η κύηση τερματίσθηκε, μεταθανάτιος εξέταση έλαβε χώρα. Οι ανωμαλίες που αφο-
ρούσαν στην καρδιά κατηγοροιοποιήθηκαν σε ελλείμματα διαφράγματος, απόφραξη εισροής αρι-
στερά και δεξιά, απόφραξη εκροής αριστερά και δεξιά και άλλες ανωμαλίες. Τα δεδομένα αναλύ-
θηκαν με πολυεπίπεδη στατιστική ανάλυση.

Αποτελέσματα: Καρδιακή ανωμαλία διαγνώσθηκε σε 45 έμβρυα με αυξημένη αυχενική διαφάνεια.
Τα έμβρυα με αυξημένη αυχενική διαφάνεια παρουσίασαν αυξημένη PIV στο φλεβώδη πόρο και
χαμηλότερη a-V σε σύγκριση με έμβρυα με φυσιολογική αυχενική διαφάνεια (p<0.05). Στην ομάδα
των εμβρύων με αυξημένη αυχενική διαφάνεια, μεγαλύτερες τιμές σε PIV και χαμηλότερες τιμές σε
a-V μετρήθηκαν μεταξύ των εμβρύων με κάποια ανωμαλία στην καρδιά σε σύγκριση με έμβρυα με
φυσιολογική καρδιά (p<0.001). Σε ότι αφορά όμως στις τιμές PIV και a-V μεταξύ των ομάδων των
εμβρύων με καρδιακές ανωμαλίες δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά. Το μοντέλο
της ενδοκαρδιακής κυκλοφορίας δεν επηρεάσθηκε ούτε απο τη διαφοροποίηση της αυχενικής δια-
φάνειας, ούτε από τον τύπο της καρδιακής ανωμαλίας.

Συμπεράσματα: Η ροή του αίματος στον φλεβώδη πόρο σε έμβρυα με αυξημένη αυχενική διαφάνεια
δεν συσχετίζεται με την παρουσία καρδιακής ανωμαλίας. Αυτό υποδεικνύει πως η διαφοροποιημέ-
νη κυματομορφή ροής στο φλεβώδη πόρο η οποία ανιχνεύεται σε έμβρυα με αυξημένη αυχενική
διαφάνεια δεν είναι δυνατό να ερμηνευθεί από πιθανή έκπτωση καρδιακής λειτουργίας οφειλόμε-
νης σε συγκεκριμένη ανατομική ανωμαλία.

Ductus venosus blood flow velocity waveform
in diabetic pregnancies

Stuart A, Amer-Wahlin I, Gudmundsson S, Marsal K, Thuring A, Källen K.
Department of Obstetrics and Gynecology, Central Hospital, Helsingborg, Sweden. stuart.andrea@gmail.com

Ultrasound Obstet Gynecol. 2010 Sep;36(3):344-9.

Στόχος: Η εγκατάσταση σακχαρώδη διαβήτη στη μητέρα κατά την κύηση συνδυάζεται με συγγενείς καρ-
διακές ανωμαλίες και υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Υποστηρίχθηκε πως η ροή του αίματος στο φλε-
βώδη πόρο αντανακλά το μοντέλο της λειτουργίας της καρδιάς. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να
διερευνηθεί αν οι διαβητικές κυήσεις παρουσιάζουν μη ομαλές αιμοδυναμικές παραμέτρους σε ότι
αφορά στο φλεβώδη πόρο, υποδεικνύοντας πιθανές αλλαγές στην εμβρυική καρδιακή λειτουργία.
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Μέθοδοι: Ο δείκτης παλμικότητας στο φλεβώδη πόρο (DV-PI) αναλύθηκε αναδρομικά σε 142 διαβητι-
κές ασθενείς και συγκρίθηκε με ήδη δημοσιευμένες τιμές που λήφθηκαν από πληθυσμό εγκύων γυ-
ναικών, μη διαβητικών, χαμηλού κινδύνου. Οι τιμές του φλεβώδους πόρου συσχετίστηκαν και με τις
τιμές της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης στην περιφερική κυκλοφορία της μητέρας (HbA1c).

Αποτελέσματα: Οι τιμές του δείκτη παλμικότητας ήταν σημαντικά μεγαλύτερες σε κυήσεις επιπλεγμέ-
νες είτε με προυπάρχοντα ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη είτε  με διαβήτη κύησης σε
σύγκριση με τις φυσιολογικές τιμές αναφοράς. Οι αυξημένες τιμές DV-PI ήταν ακόμη εμφανείς και
στις δύο διαβητικές ομάδες και μετά τον αποκλεισμό από τον πληθυσμό που μελετήθηκε των νεο-
γνών των μικρών για την ηλικία κύησης καθώς και των νεογνών με παθολογικό μοντέλο κυκλοφο-
ρίας στον ομφάλιο λώρο. Στις διαβητικές κυήσεις, στατιστικά σημαντική συσχέτιση πιστοποιήθηκε
μεταξύ  DV-PI και μητρική γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη.

Συμπεράσματα: Οι διαβητικές κυήσεις παρουσιάζουν αυξημένες τιμές DV-PI όταν συγκρίνονται με
φυσιολογικό χαμηλού κινδύνου πληθυσμό κυήσεων, υποδεικνύοντας την πιθανή ρυθμιστική συμμε-
τοχή της εμβρυικής καρδιακής λειτουργίας.  (c) 2010 ISUOG. Published by John Wiley & Sons, Ltd.

Sonographic study of the decidua basalis in early pregnancy loss.
Wong HS, Cheung YK.
Australian Women's Ultrasound Centre, Brisbane, Queensland, Australia. hsoowong@netvigator.com
Ultrasound Obstet Gynecol. 2010 Sep;36(3):362-7.

Στόχος: Να περιγραφθούν τα υπερηχογραφικά ευρήματα που χαρακτηρίζουν το βασικό φθαρτό στην
αυτόματη αποβολή πρώτου τριμήνου και να συγκριθούν με εκείνα που χαρακτηρίζουν τη φυσιολο-
γική κύηση.

Μέθοδοι: Αναλύσαμε αναδρομικά 119 υπερηχογραφικές εικόνες που λήφθηκαν μεταξύ 4ης-10ης εβδο-
μάδας κύησης από 110 ασθενείς οι οποίες απέβαλλαν κλινικά σε ηλικία κύησης μικρότερης των 13
εβδομάδων και 132 υπερηχογραφικές εικόνες που λήφθηκαν μεταξύ 4ης-10ης εβδομάδας κύησης από
98 ασθενείς με φυσιολογικές,  χωρίς επιπλοκές,  τελειόμηνες κυήσεις. Το πάχος και η ηχογένεια
του βασικού φθαρτού συγκρίθηκαν μεταξύ κυήσεων που περατώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο και φυ-
σιολογικών τελειόμηνων κυήσεων.

Αποτελέσματα: Σχετική μείωση του πάχους του βασικού φθαρτού παρατηρήθηκε στις κυήσεις που
αποβλήθηκαν μετά την 5η-6η εβδομάδα όταν συγκρίθηκε με αντίστοιχες τιμές με τις φυσιολογικές
κυήσεις. Στις εμβρυικές κυήσεις, οι οποίες στη συνέχεια αποβλήθηκαν, δεν δείχθηκε η τάση αύξη-
σης σε ότι αφορά στο πάχος του βασικού φθαρτού, η οποία παρατηρήθηκε στις φυσιολογικές κυή-
σεις. Στο άμεσο χρονικό διάστημα πριν και μετά την εμβρυική απώλεια, ο φθαρτός παρουσιαζόταν
σχετικά πιο ηχογενής σε σύγκριση με τις φυσιολογικές κυήσεις και ο πλακούντας παρουσίασε πε-
ριοχές χαμηλής ηχογένειας. Η εμβρυική απώλεια ακολουθήθηκε από αποδιοργάνωση της στιβάδας
του φθαρτού, η οποία δύσκολα αναγνωριζόταν. Η κύηση με κενό σάκκο παρουσίασε περισσότερο
σταδιακή λέπτυνση του βασικού φθαρτού και η ομοιομορφία και ηχογένεια της στιβάδας αυτού δια-
τηρήθηκαν σχετικά περισσότερο.

Συμπεράσματα: Η στιβάδα του βασικού φθαρτού σε κυήσεις οι οποίες προορίζονται να αποβληθούν
στο πρώτο τρίμηνο διαφέρει υπερηχογραφικά από εκείνη των φυσιολογικών κυήσεων. Οι διαφορές
αυτές υποδεικνύουν ελαττωματικό σύμπλεγμα φθαρτού-πλακούντα, αποτέλεσμα ανεπαρκούς διείσ-
δυσης της τροφοβλάστης.
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Obstetric morbidity associated with amniotic sheets.
Nelson LD, Grobman WA.

Department of Obstetrics and Gynecology, Northwestern University, Chicago, IL 60611, USA.
zpde12@bellsouth.net, Ultrasound Obstet Gynecol. 2010 Sep;36(3):324-7.

Στόχος: Στόχος της μελέτης ήταν να διευκρινισθεί αν οι αμνιακοί θύλακοι συσχετίζονται με αυξημένη
νοσηρότητα μαιευτική αλλά και νεογνική.

Μέθοδοι: Με βάση στατιστικό πρωτόκολλο μελέτης πληθυσμού (cohort study design) εντοπίσαμε όλες
τις γυναίκες με αμνιακούς θυλάκους, οι οποίοι εντοπίσθηκαν κατά την υπερηχογραφική εξέταση
δευτέρου τριμήνου σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο σε χρονική περίοδο 6 ετών. Επιπλέον συ-
μπεριλήφθηκαν έγκυες γυναίκες οι οποίες υποβλήθηκαν σε υπερηχογραφική εξέταση δευτέρου τρι-
μήνου κατά το ίδιο χρονικό διάστημα χωρίς το υπερηχογραφικό εύρημα των αμνιακών θυλάκων.
Από την τελευταία ομάδα, δύο γυναίκες επιλέχθηκαν τυχαία ως ομάδα ελέγχου για κάθε περίπτω-
ση. Δεδομένα που αφορούν στη μητέρα και το νεογνό λήφθηκαν από τα ιατρικά δεδομένα των φα-
κέλων τους και η μητρική και εμβρυική νοσηρότητα συγκρίθηκαν μεταξύ των δύο ομάδων.

Αποτελέσματα: Εντοπίσθηκαν 122 γυναίκες με τη διάγνωση των αμνιακών θυλάκων και συγκρίθηκαν
με 244 έγκυες γυναίκες χωρίς το ίδιο εύρημα. Η σύνθετη μαιευτική νοσηρότητα ήταν υψηλότερη σε
γυναίκες με αμνιακούς θυλάκους: 21.3% vs. 8.2% (σχετικός κίνδυνος / relative risk (RR) 2.6; 95%
CI, 1.5-4.5). Επιπρόσθετα, στην ομάδα με γυναίκες στις οποίες εντοπίσθηκαν αμνιακοί θύλακοι, τα
νεογνά παρουσίασαν μεγαλύτερη πιθανότητα να γεννηθούν με βάρος < 2500 g (RR 3.3; 95% CI,
1.8-6.4) καθώς και να οδηγηθούν στην μονάδα εντατικής θεραπείας (RR 2.3; 95% CI, 1.3-4.3), χω-
ρίς να σημειωθεί κανένας θάνατος νεογνού στις δύο ομάδες που μελετήθηκαν.

Συμπεράσματα: Η παρουσία των αμνιακών φύλλων συσχετίσθηκε με αυξημένη πιθανότητα δυσμενούς
μαιευτικής έκβασης. 

Cervical funneling: effect on gestational length and
ultrasound-indicated cerclage in high-risk women.

Mancuso MS, Szychowski JM, Owen J, Hankins G, Iams JD, Sheffield JS, Perez-Delboy A, Berghella V, Wing
DA, Guzman ER; Vaginal Ultrasound Trial Consortium.

Division of Maternal-Fetal Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Alabama,
Birmingham, AL, USA. Am J Obstet Gynecol. 2010 Sep;203(3):259.e1-5.

Στόχος: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί ο τύπος της χοανοειδούς διαστολής του
τραχήλου και η διάρκεια της κύησης σε γυναίκες με ιστορικό προηγούμενου αυτόματου πρόωρου
τοκετού και μήκος τραχήλου <25 mm.

Σχεδιασμός της Μελέτης: Πραγματοποιήσαμε δευτεροβάθμια ανάλυση δεδομένων πολυκεντρικής τυ-
χαιοποιημένης δοκιμασίας της μεθόδου της περίδεσης του τραχήλου. Στο τυχαιοποιημένο υπερηχο-
γραφικό εύρημα μικρού μήκους τραχήλου, καταγράφηκε η παρουσία διαστολής του τραχήλου και ο
τύπος αυτής (U ή V τύπο χοάνης διαστολής του τραχήλου).

Αποτελέσματα: Διαστολή του τραχήλου καταγράφθηκε σε 147 από 301 γυναίκες (49%) που εξετάσθη-
καν; 99 γυναίκες παρουσίασαν V- τύπο χοάνης διαστολής του τραχήλου  και 48 γυναίκες παρουσία-
σαν U-τύπο χοάνης διαστολής του τραχήλου.  Διαστολή U-τύπου χοάνης συσχετίσθηκε με πρόωρο
τοκετό στις <24, <28, <35, και <37 εβδομάδες κύησης. Στατιστική ανάλυση πολυπαραγοντικών
μοντέλων, η οποία ήλεγχε τυχαιοποιημένα το μήκος του τραχήλου και τη μέθοδο της περίδεσης,  κα-
τέδειξε πως οι γυναίκες με U--τύπο χοάνης διαστολής του τραχήλου γέννησαν νωρίτερα σε σύγκρι-
ση είτε με γυναίκες με V--τύπο χοάνης διαστολής του τραχήλου είτε με γυναίκες χωρίς διαστολή
τραχήλου. Παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση μεταξύ της μεθόδου της περίδεσης του τραχήλου  και του
U-τύπου  χοάνης της διαστολής του τραχήλου. Αναλύσεις οι οποίες καταστρώθηκαν με βάση την πε-
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ρίδεση του τραχήλου  κατέδειξαν πως οι γυναίκες με U- τύπο χοάνης διαστολής του τραχήλου και
περίδεση γέννησαν κατά μέσο όρο στις 33.8 +/- 6.6 εβδομάδες κύησης σε σύγκριση με γυναίκες οι
οποίες δεν υποβλήθηκαν σε περίδεση (28.9 +/- 6.9 εβδομάδες κύησης).

Αποτελέσματα: U-τύπος χοάνης διαστολής του τραχήλου σε γυναίκες υψηλού κινδύνου με μικρού μή-
κους τράχηλο συσχετίζεται με πρόωρο τοκετό.

Ultrasonographic cervical length and risk of hemorrhage in
pregnancies with placenta previa.
Stafford IA, Dashe JS, Shivvers SA, Alexander JM, McIntire DD, Leveno KJ.
Department of Obstetrics and Gynecology, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Texas,
USA. Obstet Gynecol. 2010 Sep;116(3):595-600.

Στόχος: Να εκτιμηθεί η συσχέτιση μεταξύ μήκους τραχήλου και αιμορραγίας, που οδηγούν σε πρόωρο
τοκετό σε γυναίκες με προδρομικό πλακούντα.

Μέθοδοι: Κατά την χρονική περίοδο Οκτώβριος 2007 και Μάιος 2009 λήφθηκαν μετρήσεις μήκους
τραχήλου με διακολπικό υπερηχογράφημα σε όλες τις μονήρεις κυήσεις με προδρομικό πλακούντα
(≥24 εβδομάδες κύησης). Συμπεριλήφθηκαν έγκυες γυναίκες με προδρομικό πλακούντα, η παρου-
σία του οποίου πιστοποιήθηκε κατά τον τοκετό, που γέννησαν στο νοσοκομείο μας ζωντανά παιδιά.
Μήκος τραχήλου ≤30 mm θεωρήθηκε ως κοντό. Οι κλινικοί γιατροί δεν ήταν ενημερωμένοι σε ότι
αφορά στις μετρήσεις του μήκους του τραχήλου. Για τη στατιστική ανάλυση εφαρμόσθηκαν χ2 και
λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης.

Αποτελέσματα: Από τις 89 διαγνωσθείσες γυναίκες με προδρομικό πλακούντα στο αρχικό υπερηχο-
γράφημα, στις 68 πιστοποιήθηκε η παρουσία του κατά τον τοκετό και στις 29 (43%) από αυτές πα-
ρατηρήθηκε κοντός τράχηλος. Οι μετρήσεις του μήκους του τραχήλου πραγματοποιήθηκαν στην
ομάδα με τις γυναίκες με κοντό τράχηλο κατά την  32η +/-4 εβδομάδα κύησης και στις γυναίκες με
μεγαλύτερο μήκος τραχήλου κατά την 33η +/-2 εβδομάδα κύησης (P=.4). Οι γυναίκες με προδρομι-
κό πλακούντα και κοντό τράχηλο παρουσίασαν μεγαλύτερη πιθανότητα να οδηγηθούν σε τοκετό με
αιμορραγία  (79% σε σύγκριση με 28% / P<.001), καθώς και να γεννήσουν πρόωρα (69% σε σύ-
γκριση με 21% / P<.001). Ρυθμικές συστολές της μήτρας ήταν πιο συχνές στις γυναίκες με κοντό
τράχηλο σε σύγκριση με γυναίκες με μεγαλύτερο τράχηλο (69% σε σύγκριση με 21% / P<.001).
Αντίθετα, 64% των γυναικών με μήκος τραχήλου μεγαλύτερου του 30 mm δεν παρουσίασαν επεισό-
δια αιμορραγίας και οδηγήθηκαν προοδευτικά σε τελειόμηνες κυήσεις.

Συμπέρασμα: Οι κυήσεις με προδρομικό πλακούντα και ≤30 mm μήκος τραχήλου συσχετίζονται με
αυξημένο κίνδυνο επεισοδίων αιμορραγίας, ευόδωση μητρικής δραστηριότητας και πρόωρο τοκετό

Endometrial safety of a novel monophasic combined oral contraceptive
containing 0.02 mg ethinylestradiol and 2 mg chlormadinone acetate
administered in a 24/4-day regimen over six cycles.
Rabe T, Hartschuh E, Wahlstrom T, Höschen K, König S.
University Women's Hospital, Heidelberg, Germany. thomas.rabe@med.uni-heidelberg.de
Contraception. 2010 Oct;82(4):358-65.

Ιστορικό: Η μελέτη αυτή σχεδιάστηκε με στόχο να εξετασθεί αν η χορήγηση χαμηλών δόσεων αιθυνιλ-
οιστραδιόλης (EE, 0.02 mg) και chlormadinone acetate (CMA, 2 mg) στα πλαίσια ενός νέου πρωτο-
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κόλλου 24/4-μέρες χορήγησης για έξι κύκλους, θα αρκούσε να καταστείλλει τον πολλαπλασιασμό
και να επιφέρει εκκριτικές μεταβολές στο ενδομήτριο.

Σχεδιαμός Μελέτης: Σε αυτή τη Φάση ΙΙ, τυχαιοποιημένη, σε ένα κέντρο, ανοιχτή, μη ελεγχόμενη, με-
λέτη χορήγησης σχήματος πολλαπλών δόσεων, συμπεριλήφθηκαν 59 γυναίκες. Οι τελευταίες υπο-
βληθήκαν σε  τρεις βιοψίες ενδομητρίου: η πρώτη πριν τη χορήγηση, η δεύτερη κατά τη διάρκεια
της χορήγησης (κατά τη διάρκεια είτε του 3ου είτε του 6ου κύκλου) και η τρίτη  κατά τον πρώτο με-
τά το πέρας της χορήγησης κύκλο.

Αποτελέσματα: Η μελέτη κατέδειξε ότι 0.02 mg EE/2 mg CMA αποτελεσματικά μετέτρεψε το ενδομή-
τριο από μία παραγωγική φάση σε μία εκκριτική ή ανενεργή κατάσταση μετά από 3 (90% των
ασθενών) και 6 (76% των ασθενών) κύκλους χορήγησης. Η μέση τιμή του πάχους του ενδομητρίου
μειώθηκε σημαντικά από 10.2 (SD_}3.0) mm (προ της έναρξης της χορήγησης) στο ελάχιστο πάχος
με δυσμενή πρόγνωση για εμφύτευση βλαστοκύστης [5.3 (SD_}2.1) and 4.1 (SD_}2.2) mm in
Medication Cycles 3 and 6, αντίστοιχα]. Αντίστοιχα, μειώθηκαν και τα επίπεδα της οιστραδιόλης
και της πρόγεστερόνης κατά τη διάρκεια του φαρμακευτικού πρωτοκόλλου. Κατά τη διάρκεια του
κύκλου μετά το πέρας του πρωτοκόλλου, η βιοψία του ενδομητρίου και η υπερηχογραφική εκτίμηση
καθώς και τα επίπεδα των στεροειδών του φύλου υπέδειξαν την άμεση επιστροφή στην επανάκτηση
του μοντέλου της γονιμότητας. Δεν παρατηρήθηκαν σημεία υπερπλασίας, ενδομήτριου πολύποδα,
νεοπλασίας ή άλλες καταστρεπτικές ιστοπαθολογικές μεταβολές σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή
κατά τη διάρκεια του πρωτοκόλλου. Δυσμενή γεγονότα που να συνδέονται με το φαρμακευτικό
πρωτόκολλο αναφέρθηκαν σε 22 (37%) από τις 59 συμπεριληφθείσες γυναίκες. Καταγράφηκαν πιο
συχνά κατά τη διάρκεια του 1ου κύκλου, μειούμενα προοδευτικά στη συνέχεια. Δεν καταδείχθηκαν
ιδαίτερα σοβαρά δυσμενή σημεία και κανένα από αυτά δεν οδήγησε σε αναγκαστική δια- κοπή του
φαρμακευτικού πρωτοκόλλου.

Συμπεράσματα: Το πρωτόκολλο 24/4-day regimen of 0.02 mg EE/2 mg CMA παρείχε αποτελεσματικά
και αναστρέψιμα παράλληλα αποτελέσματα με εκκριτική μεταμόρφωση και καταστολή του ενδομη-
τρίου χωρίς να επιφέρει παθολογικές μεταβολές.

Width of the normal uterine cavity in 
premenopausal women and effect of parity

Benacerraf BR, Shipp TD, Lyons JG, Bromley B.
Department of Obstetrics & Gynecology, Brigham & Women's Hospital, Boston, Massachusetts, USA.

berylbenacerraf@post.harvard.edu. Obstet Gynecol. 2010 Aug;116(2 Pt 1):305-10.

Στόχος: Να εκτιμηθεί το πάχος της φυσιολογικής κοιλότητας του ενδομητρίου στον πυθμένα και να
αξιολογηθεί η πιθανή συχέτιση του με στοιχεία του ατομικού ιστορικού της γυναίκας που αφορούν
σε γέννηση παιδιών, προηγούμενες καισαρικές τομές, όγκο της μήτρας και ηλικία της γυναίκας.

Μέθοδοι: Κατά τη χρονική περίοδο Σεπτέμβριος 2009 - Νοέμβριος 2009, όλες οι προεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες ≤50 χρονών με φυσιολογική μήτρα συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Κατά τη διάρκεια της
εξέτασης λήφθηκαν οι τυποποιημένες μετρήσεις του εξωτερικού τμήματος της μήτρας καθώς και δύο
τρισδιάστατοι όγκοι (σε εγκαρσία και επιμήκη διατομή). Οι τελευταίοι αναλύθηκαν αναδρομικά και
λήφθηκε η στεφανιαία άποψη της ενδομήτριας κοιλότητας. Μετρήθηκε το πάχος της ενδομήτριας
κοιλότητας και στους τρεις αποθηκευμένους όγκους και συσχετίσθηκε με το ατομικό ιστορικό της γυ-
ναίκας σε σχέση με το προφίλ γονιμότητας, τη γέννηση παιδιών, τις προηγούμενες καισαρικές τομές,
τον υπολογισμένο όγκο της μήτρας, την παρατηρούμενη ηχογένεια του ενδομητρίου και την ηλικία.

Αποτελέσματα: Το πάχος της κοιλότητας του ενδομητρίου αυξάνει σημαντικά με βάση το προφίλ γονι-
μότητας και τη γέννηση παιδιών. Το πάχος της ενδομητρικής κοιλότητας  κυμαίνεται μεταξύ 27 mm
σε άτοκες γυναίκες και 32 mm σε αυτές με περισσότερες από μία κυήσεις. Υπήρξε μία εξαιρετικά
σημαντική συσχέτιση μεταξύ του πάχους της κοιλότητας του ενδομητρίου και του συνολικού όγκου
της μήτρας καθώς και του πάχους της ηχογένειας του ενδομητρίου (P<.001). Δεν παρατηρήθηκε
αξιοσημείωτη συσχέτιση μεταξύ ιστορικού προηγούμενων καισαρικών τομών και πάχους της ενδο-
μήτριας κοιλότητας ούτε μεταξύ της ηλικίας της γυναίκας και του πάχους της κοιλότητας του ενδο-
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μητρίου σε ασθενείς που δεν υπήρξαν ποτέ έγκυες. Με βάση την απουσία άλλων μεταβλητών, οι
ασθενείς που λάμβαναν αντισυλληπτικά παρουσίασαν μικρότερες κοιλότητες ενδομητρίου σε σύ-
γκριση με εκέινες που δεν ελάμβαναν ορμονικά σκευάσματα (P=.016).

Συμπεράσματα: Παραγάγαμε ένα πρότυπο μέτρησης της κοιλότητας του ενδομητρίου και καταδείξα-
με ότι αυτό το πάχος μεταβάλλεται με βάση το προφίλ της γονιμότητας και τη γέννηση παιδιών. Το
μέσο πάχος της κοιλότητας της μήτρας σε άτοκες γυναίκες (27 mm) είναι στενότερο σε σύγκριση με
τα τυποποιημένα ενδομητρικά σπειράματα (32 mm), υποστηρίζοντας πως οι κλινικοί γιατροί θα
πρέπει να μετρούν την ενδομητρική κοιλότητα πριν την εφαρμογή ενδομητρικού σπειράματος.

Ductus venosus in the first trimester: contribution to
screening of chromosomal, cardiac defects and
monochorionic twin complications.
Maiz N, Nicolaides KH.
Fetal Medicine Unit, Centro Sanitario Virgen del Pilar, P. Zarategui 10, San Sebastian, Spain.
nereamaiz@yahoo.es. Fetal Diagn Ther. 2010;28(2):65-71. Epub 2010 Jun 22.

Κατά το πρώτο τρίμηνο, ο φλεβώδης πόρος μπορεί εύκολα να προσδιορισθεί με την εφαρμογή color
Doppler και η κυματομορφή του φλεβώδους πόρου μπορεί να ληφθεί με την εφαρμογή των pulsed
Doppler. Κατά το χρονικό διάστημα 11η-13η εβδομάδα κύησης, επικράτηση του ανώμαλου α-κύμα-
τος στο φλεβώδη πόρο συσχετίζεται αντίστροφα με το μήκος του εμβρύου (crown-rump length,
CRL) και τις τιμές της PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein-A) στην περιφερική κυκλοφο-
ρία της μητέρας, αυξάνει με το πάχος της αυχενικής διαφάνειας (ΝΤ) και τέλος είναι πλέον συχνή
σε γυναίκες της μαύρης φυλής και σε έμβρυα με ανώμαλο καρυότυπο και καρδιακές βλάβες.Το μο-
ντέλο ροής στο φλεβώδη πόρο παρέχει μία ανεξάρτητη μεταβλητή που υπεισέρχεται στην πρόγνω-
ση χρωμοσωμικών ανωμαλιών όταν συνδυάζονται με την ΝΤ και τις τιμές της PAPP-A και της ελεύ-
θερης χοριακής  β-γοναδοτροπίνης (free beta-hCG) αυξάνοντας το ποσοστό ανίχνευσης στο 96%
με θετικά ψευδές ποσοστό περιοριζόμενο στο 2.6%. Ανώμαλη ροή στο φλεβώδη πόρο αυξάνει τον
κίνδυνο καρδιακών βλαβών σε έμβρυα με πάχος ΝΤ πάνω από την 95η εκατοστιαία θέση και μπο-
ρεί να αυξήσει τον κίνδυνο σε έμβρυα με φυσιολογικό πάχος ΝΤ. Στις δίδυμες κυήσεις, ανώμαλη
ροή στο φλεβώδη πόρο συσχετίζεται με χρωμοσωμικές ανωμαλίες και καρδιακές βλάβες.

Στα μονοχοριακά δίδυμα, ανώμαλη ροή στο φλεβώδη πόρο σε τουλάχιστο ένα από τα δύο έμβρυα αυ-
ξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης του συνδρόμου έμβρυο-εμβρυικής μετάγγισης.

Heterokaryotypic pregnancy: monozygotic monochorionic
twins discordant for trisomy 13
Sepulveda W, Wong AE, Ocaranza M.
Maternal-Fetal Medicine Unit, Department of Obstetrics and Gynecology, San Jose Hospital, University of
Santiago de Chile, Casilla, Santiago, Chile. fetalmed@yahoo.com
Fetal Diagn Ther. 2010;28(2):109-13. Epub 2010 May 21.

Ιστορικό: Η παρουσία διαφοροποιημένης χρωμοσωμικής ανωμαλίας σε μονοζυγωτικά δίδυμα αποτε-
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λεί μία εξαιρετικά σπάνια κατάσταση.
Περιστατικό: Δημοσιεύουμε τα υπερηχογραφικά ευρήματα προγεννητικού ελέγχου και τα αποτελέ-

σματα κυτταρογενετικής ανάλυσης σε μία μονοχοριακή δίδυμο κύηση, η οποία παρουσίασε διαφο-
ρετικές σοβαρές ανωμαλίες μεταξύ των δύο εμβρύων. Η αμνιοπαρακέντηση κατέδειξε διαφοροποι-
ημένο καρυότυπο για τρισωμία 21 στα μονοζυγωτικά δίδυμα. Η κύηση αντιμετωπίσθηκε συντηρητι-
κά καταλήγοντας στη γέννηση διαφοροποιημένων διδύμων τη 32η εβδομάδα της κύησης. Το φυσιο-
λογικό έμβρυο επέζησε χωρίς δευτερογενή συμπτώματα, ενώ το ανώμαλο έμβρυο πέθανε αμέσως
μετά τη γέννηση.

Συμπεράσματα: Αυτή η δημοσίευση προσθέτει στη βιβλιογραφία τη δεύτερη γνωστή περίπτωση μονο-
χοριακής διδύμου κύησης, αυτόματης σύλληψης, η οποία παρουσίασε διαφορετικό καρυότυπο για
τρισωμία 21 μεταξύ των δύο εμβρύων και δίνει έμφαση στην αναγκαιότητα ελέγχου διά της λήψης
και των δύο εμβρύων στην περίπτωση των μονοχοριακών διδύμων, τα οποία παρουσιάζουν διαφο-
ροποιημένες δομικές ανωμαλίες.

Copyright (c) 2010 S. Karger AG, Basel.

Feticide followed by mifepristone-misoprostol
regimen for midtrimester termination of pregnancy 

in two cases of complete placenta previa
Borras A, Gomez O, Sanz M, Martinez JM, Puerto B.

Department of Maternal-Fetal Medicine/ICGON, Hospital Clinic, University of Barcelona, c/Sabino de Arana 1,
Barcelona, Spain. ogomez@clinic.ub.es. , Fetal Diagn Ther. 2010;28(2):114-6. Epub 2010 Jun 19.

Ο προδρομικός πλακούντας, με συχνότητα διάγνωσης 5-7% στο δεύτερο τρίμηνο, θεωρείται μία από
τις σημαντικότερες αιτίες αιμορραγίας κατά την κύηση. Η χειρουργική απόξεση αποτελεί την κλα-
σικά συστηνόμενη μέθοδο, η οποία προτείνεται για τον τερματισμό της κύησης με προδρομικό πλα-
κούντα κατά το δεύτερο τρίμηνο. Τελευταίες δημοσιεύσεις κλινικών περιστατικών υποστηρίζουν
πως πρόκληση τοκετού είναι δυνατή σε αυτές τις περιπτώσεις, χωρίς να υπάρχει διαθέσιμη καμία
πληροφορία σε ότι αφορά στην φαρμακευτική αγωγή με μιφεπριστόνη-μισοπροστόλη. Παρουσιά-
ζουμε δύο περιπτώσεις τερματισμού κύησης κατά το δεύτερο τρίμηνο με διάγνωση επιπωματικού
πλακούντα και χορήγηση μιφεπριστόνης-μισοπροστόλης. Και στις δύο περιπτώσεις, πριν την πρό-
κληση τοκετού, πραγματοποιήθηκε τερματισμός καρδιακής λειτουργίας του εμβρύου. Σε καμία από
τις δύο περιπτώσεις δεν παρατηρήθηκε αιμορραγία από τη μητέρα.

Αυτή η δημοσίευση υποστηρίζει πως αυτό το φαρμακευτικό σχήμα είναι ευρύτατα εφαρμοζόμενο  και
γενικότερα αναφέρεται ως η πλέον ασφαλής και αποτελεσματική φαρμακευτικά υποστηριζόμενη
διακοπή της κύησης κατά το δεύτερο τρίμηνο.

High-dose vs low-dose oxytocin for labor 
augmentation: a systematic review

Wei SQ, Luo ZC, Qi HP, Xu H, Fraser WD.
Department of Obstetrics and Gynecology, Saint-Justine Hospital, 

University of Montreal, Montreal, Quebec, Canada.
Am J Obstet Gynecol. 2010 Oct;203(4):296-304. Epub 2010 May 8.

Ο στόχος της παρούσας αναδρομικής μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφά-
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λεια εφαρμογής υψηλών δόσεων σε σχέση με χαμηλές δόσεις ωκυτοκίνης στη διαδικασία πρόκλη-
σης του τοκετού σε σχέση με τον κίνδυνο επιτέλεσης καισαρικής τομής καθώς και την πιθανή εγκα-
τάσταση μητρικής και εμβρυικής νοσηρότητας. Πραγματοποιήσαμε έρευνα στις βάσεις δεδομένων
PubMed, MEDLINE, EMBASE και Cochrane Library για τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, οι
οποίες δημοσιεύθηκαν μέχρι τον Ιανουάριο του 2010. Δέκα τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, οι
οποίες περιλάμβαναν 5423 γυναίκες, πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στη μελέτη.

Αυξημένες δόσεις ωκυτοκίνης συσχετίσθηκαν με μέτρια μείωση σε ότι αφορά στον κίνδυνο τερματι-
σμού της κύησης με καισαρική τομή (σχετικός κίνδυνος [RR], 0.85; 95% διάστημα εμπιστοσύνης
[CI], 0.75-0.97), μικρή αύξηση στη συχνότητα του αυτόματου κολπικού τοκετού RR, 1.07; 95% CI,
1.02-1.12), και μικρή μείωση στη διάρκεια του τοκετού (μέση διαφορά: -1.54 ώρες, 95% CI, -2.44 to
-0.64). Παρά το γεγονός της επίτασης του μοντέλου της υπερδιεγερσιμότητας με τις υψηλές δόσεις
της ωκυτοκίνης (RR, 1.91; 95% CI, 1.49-2.45), δεν παρατηρήθηκε κανένα σημείο αύξησης μητρικής
ή εμβρυικής νοσηρότητας. Συμπεραίνουμε πως η χορήγηση υψηλών δόσεων ωκυτοκίνης στη διαδι-
κασία προόδου του τοκετού συνδυάζεται με μείωση του αριθμού των καισαρικών τομών και συντό-
μευση του χρόνου του τοκετού.

Protein:creatinine ratio in uncomplicated twin pregnancy
Smith NA, Lyons JG, McElrath TF.

Division of Maternal-Fetal Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Brigham and Women's
Hospital, Boston, MA 02115, USA. nasmith@partners.org

Am J Obstet Gynecol. 2010 Oct;203(4):381.e1-4. Epub 2010 Aug 9.

Στόχος: Γυναίκες με δίδυμο κύηση μπορεί να παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές μεμονωμένης πρωτει-
νουρίας σε σύγκριση με γυναίκες με μονήρεις κυήσεις. Συγκρίναμε το λόγο πρωτείνη / κρεατινίνη
(P:C)  αναλογικά σε μονήρεις και δίδυμες κυήσεις χωρίς μαιευτικές επιπλοκές.

Σχεδιασμός της μελέτης: Συγκρίναμε το λόγο P:C, ο οποίος μετρήθηκε σε τρεις διαφορετικές χρονι-
κές στιγμές σε 102 κυήσεις (51 δίδυμες και 51 μονήρεις κυήσεις) υγιών γυναικών, οι οποίες δεν
ανέπτυξαν προεκλαμψία, εφαρμόζωντας γραμμικά και λογιστικής παλινδρόμησης  στατιστικά πα-
κέτα.

Αποτελέσματα: Ο λόγος (P:C) αυξήθηκε σημαντικά με την πρόοδο της κύησης σε όλες τις ασθενείς. Η
αύξηση αυτή ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στις δίδυμες σε σύγκριση με τις μονήρεις κυήσεις. Οι πι-
θανότητες για P:C >0.19 ήταν 3.5 φορές μεγαλύτερες στα δίσυμα σε σύγκριση με τις μονήρεις κυή-
σεις μεταξύ της 34ης και 38ης εβδομάδας της κύησης.

Συμπεράσματα: Οι γυναίκες με δίδυμο κύηση χωρίς μαιευτικές επιπλοκές παρουσιάζουν μεγαλύτερη
έκκριση-αποβολή πρωτείνης, όταν αυτή μετράται ως λόγος  P:C σε σύγκριση με γυναίκες με μονήρη
κύηση. Στην αρχή της κύησης, η αποβολή της πρωτείνης είναι παρόμοια, ενώ διαφοροποιείται ση-
μαντικά στο τέλος του τρίτου τριμήνου. Υποστηρίζουμε πως φυσιολογικές τιμές πρωτεινουρίας σε
δίδυμα διαφοροποιούνται σε σύγκριση με μονήρεις κυήσεις και απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση
και αξιολόγηση.
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Cesarean delivery and risk for postoperative adhesions and
intestinal obstruction: a nested case-control study of the
Swedish Medical Birth Registry

Andolf E, Thorsell M, Källén K.
Division of Obstetrics and Gynecology, Department of Clinical Sciences, Karolinska Institutet, Danderyd

Hospital, Stockholm, Sweden. ellika.andolf@ds.se
Am J Obstet Gynecol. 2010 Oct;203(4):406.e1-6.

Στόχος: Ο στόχος της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης μετεγχειρητικών συμφύσεων
και εγκατάστασης απόφραξης του εντέρου μετά από καισαρική τομή και να αξιολογηθεί αν το πο-
σοστό παραμένει σταθερό με το χρόνο.

Σχεδιασμός της μελέτης: Γυναίκες με την προαναφερθείσα διάγνωση και συνδεόμενες με τη βάση δε-
δομένων που αφορούν τις γεννήσεις στη Σουηδία. Οι γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης
συμφύσεων εξαιρέθηκαν. Περισσότερες από 900.000 γυναίκες εξετάσθηκαν. Ο κίνδυνος καταμε-
τρήθηκε και αξιολογήθηκε λαμβάνοντας υπόψη και την ηλικία, μαιευτικό ιστορικό, σωματομετρία
και κάπνισμα.

Αποτελέσματα: Οι γυναίκες που γέννησαν με καισαρική τομή παρουσίασαν αυξημένο κίνδυνο οργά-
νωσης συμφύσεων: πιθανότητα, (95% confidence interval, 1.8-2.4) και απόφραξης του εντέρου: πι-
θανότητα 2.0 (95% confidence interval, 1.7-2.4). Ο απαιτούμενος αριθμός με αρνητική επίδραση
ήταν το 360. Μεγαλύτερος αριθμός καισαρικών τομών αύξησε τον κίνδυνο οργάνωσης συμφύσεων.
Ο κίνδυνος δεν παρουσίασε αύξηση  σε συνάρτηση με το χρόνο.

Συμπεράσματα: Οι τιμές του απόλυτου κινδύνου οργάνωσης συμφύσεων και φαινομένων απόφραξης
του εντέρου μετά από καισαρική τομή ήταν μικρές. Ο κίνδυνος όμως θα πρέπει να συμπεριλαμβά-
νεται κατά τη συμβουλευτική γυναικών οι οποίες επιμένουν για την περάτωση της κύησης με καισα-
ρική τομή.
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ΠPOΣEXH ΣYNEΔPIA

❏ 29ο Σεμινάριο Αντιμετώπισης Μαιευτικών Επειγόντων Περιστατικών ALSO, 
27-28 Νοεμβρίου 2010: Β’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Παν. Αθηνών, Ηράκλειο

❏ 5 Δεκεμβρίου 2010: Ημερίδα με θέμα: «Ενδομήτριος Υπολειπόμενη Ανάπτυξη», Ηράκλειο, Ελληνική Εταιρεία Περιγεν-

νητικής Ιατρικής, 210 7787317

❏ 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων, 10-12 Δεκεμβρίου 2010, Μέγαρο Μουσικής, Οργάνωση: MDcongress, Αλ. Παναγούλη 118,

153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210.6074200, e-mail: md@mdcongress.gr, www.3ultrasound.mdcongress.gr   

❏ 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας & Στειρότητας, Αθήνα, 10-12 Δεκεμβρίου 2010:   Divani Caravel, Erasmus SA,

210 7414700

❏ 36ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ξενοδοχείο Hilton. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, τηλ. 210 7211845, fax: 210

7215082, site: www.mednet.gr, email: iea@mednet.gr 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2011  

❏ First International Congress of Breast Disease Centers,Paris, France, 21-22 January 2011, Tel: +30 142 499 293, E mail:

marc.espie@sls.aphp.fr , www.saint-louis-reseau-sein.org/index.html 

❏ Contemporary Ob/Gyn ultrasound: Recent Advances and Clinical Practice & Ian Donald Inter-University School of Medical
ultrasound Honolulu, 28-29/1/2011, Hawaii, www.ultrasoundhawaii.org

❏ Workshop on Clinical Genetics & Fetal Medicine, 
6-7/2/2011, Agra (India)

❏ 3o Σεμινάριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, 25-27 Φεβρουαρίου 2011 - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Καθηγητής: Α. Αντσακλής,

MDcongress, Αλ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210.6074200, e-mail: md@mdcongress.gr, www.gynoncology2011.mdcongress.gr

❏ Diabetes and Pregnancy, 
24-26 Μαρτίου 2011, Salzburg, Austria, dip@kenes.com, Phone: +41 22 9080488

❏ Winter School in Perinatal Medicine, 4-8 Απριλίου 2011, Zermatt, Switzerland, Polish Society of Perinatal Medicine,

gbrebor@gpsk.am.poznan.pl 

❏ Female Surgery, 7-9 Απριλίου 2011, Florence, Italy, www.mcaevents.org 

❏ 4ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής - Γυναικολογίας με θέμα: «Κυήσεις Υψηλού Κινδύνου: Διάγνωση &
Αντιμετώπιση», Κρήτη, 9-10 Απριλίου 2011,  Πανεπιστημιακή Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Ηρακλείου, 2810375000

❏ International Congress and Student Award in Reproductive Medicine,
15-17 Απριλίου 2011, YAZD

❏ Fetal Imaging,
18-19 Απριλίου 2011, Paris, www.ultrasound2011.org 

❏ Ian Donald School, 
5-7 Μαίου 2011, Dubrovnik, Croatia, www.iandonaldschool.org 
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❏ 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας,
6-8 Μαίου 2011, Καλαμάτα

❏ 3rd congress of the SEEPM (South East European Association of Perinatal Medicine),
19-22 Μαίου 2011, Bucharest

❏ Fetus as a Patient, 26-28 Μαίου 2011, Taormina, Italy, MCA Events srl, 

Phone: +39 02 34934404, info@mcaevents.org

❏ 1st ADVANCED COURSE of Ultrasound,  Fetal Medicine and Infertility,29-31 Μαίου 2011, Villasimius, Cagliari

www.imceurope.eu 

❏ XXIII Perinatal Medicine,
13-16 Ιουνίου 2011, European Congress, Paris, www.mcaevents.org

❏ 6th Annual Congress of Perinatal Medicine, 16-18 Ιουνίου 2011, Academician of the Russian Academy of Medical Sciences,

Moscow, www.raspm.ru 

❏ 9ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου, 17-18 Ιουνίου 2011 - Ξενοδοχείο Hilton, Καθηγητής:

Ε. Διακομανώλης, Οργάνωση: MDcongress, Αλ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210.6074200, e-mail: md@mdcongress.gr

❏ 8th Congress on Women's Health and Disease, 1-3 Σεπτεμβρίου 2011 - Ξενοδοχείο Kypriotis Κω, Καθηγητής: Γ.Κ. Κρεατσάς,

Οργάνωση: MDcongress, Αλ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210.6074200, e-mail: md@mdcongress.gr

❏ IAPM (International Academy of Perinatal Medicine),
2-4 Σεπτεμβρίου 2011, “Multiple pregnancies, Αθήνα

❏ Birth, 9-11 Σεπτεμβρίου 2011, Clinical Challenges in Labour and Delivery, Chicago, Illinois - USA, www.birth2011.org 

❏ WORLD CONGRESS ISUOG, 
18-22 Σεπτεμβρίου 2011, LOS ANGELES

❏ 20th Annual Congress European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE), 21-24 Σπτεμβρίου 2011,

esge@promoleader.com, Tel.: +39 055 2462201

❏ 9th International Scientific Meeting, 27-30 Σεπτεμβρίου 2011, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists

Athens, Greece, www.rcog2011.com 

❏ 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, 21-23 Οκτωβρίου 2011 - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Οργάνωση:

MDcongress, Αλ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210.6074200, e-mail: md@mdcongress.gr,www.16perinatal.mdcongress.gr

❏ 10th World Congress of Perinatal Medicine
8-11 Νοεμβρίου 2011, Punta del Este, Uruguay,  Phone: 00598 2 900 5828, 10wcpm@personas.com.uy 

❏ 14th COGI Congress, 
17-20 Νοεμβρίου /2011, Paris, ruthi.yahav@congressmed.com 

❏ 10th World Congress, 11-14 Δεκεμβρίου 2011, International Association Maternal and Neonatal Health, Ρώμη, Ιταλία

www.iamaneh.org, Tel. +39 02.34.93.44.04

Σημείωση:  Παρακαλούνται οι οργανωτές συνεδρίων να ενημερώνουν έγκαιρα την Εταιρεία για τα προσεχή συνέδριά τους προς αποφυγή επι-
κάλυψης.

PROSEXH SYNEDRIA  22/11/2010  11:09 πμ  Σελίδα116



EXWFYLLO  22/11/2010  12:22 μμ  Σελίδα2



Y
Π

E
P

H
X

O
ΓP

A
Φ

IA
    Τ

Ο
Μ

Ο
Σ

 7, Τ
Ε

Υ
Χ

Ο
Σ

 3, ΙΟ
Υ

Λ
ΙΟ

Σ
 - Σ

Ε
Π

Τ
Ε

Μ
Β

Ρ
ΙΟ

Σ
 2010

Δ√ª√™ 7 ñ Δ∂ÀÃ√™ 3 ñ π√À§π√™ - ™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ 2010

ISSN 1109-9267

¶ Â Ú È Â ¯ fi Ì Â Ó ·

™‡ÁÎÚÈÛË ÙË˜ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎÔÏÈÎÔ‡ ˘ÂÚË¯ÔÁÚ·Ê‹Ì·ÙÔ˜

Î·È ÙË˜ ˘ÛÙÂÚÔÛÎfiËÛË˜ ÛÂ ·Û˘ÌÙˆÌ·ÙÈÎ¤˜  ÌÂÙÂÌÌËÓÔ·˘ÛÈ·Î¤˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜

¡Â˘ÚÔ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ¤Î‚·ÛË ÛÂ ·È‰È¿ ÌÂ ‰È·Ì·ÚÙ›Â˜ ÙË˜ ·ÚÂÁÎÂÊ·Ï›‰·˜:

™˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ·Ó·ÛÎfiËÛË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜

∞Ó·ÛÎÔ‹ÛÂÈ˜

Y¶EPHXO°PAºIA

¶∂
ƒπ

√¢
π∫

√ 
TH

™ 
 ∂

§§
∏¡

π∫
∏™

 E
TA

IP
EI

A™
 Y

¶E
PH

Xø
N 

™T
H 

M
AI

EY
TI

KH
 &

 °
YN

AI
KO

§O
°I

A

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΜΕ 7216

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜:
∞. ∞ÓÙÛ·ÎÏ‹˜

∞Ó. ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜:
∞. ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜

EXWFYLLO  22/11/2010  12:22 μμ  Σελίδα1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




