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Περίληψη

Αντικείμενο: Να εκτιμηθεί εάν η εκτεταμένη εξέταση της εμ-
βρυϊκής καρδιάς κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος 
1ου τριμήνου είναι αποτελεσματική ως μέθοδος screening 
για την πρώιμη ανίχνευση συγγενών καρδιοπαθειών.
Μέθοδοι: Η μελέτη αποτελείται από γυναίκες με γνωστή 
έκβαση κύησης, των οποίων τα έμβρυα εξετάστηκαν προο-
πτικά με υπέρηχο στο πρώτο (11η – 13η εβδ.) και στο δεύ-
τερο (20η – 23η εβδ.) τρίμηνο της κύησης. Η εκτεταμένη 
screening εξέταση της εμβρυϊκής καρδιάς στο πρώτο τρίμη-
νο πραγματοποιήθηκε από ειδικό γυναικολόγο και περιελάμ-
βανε την απεικόνιση  των 4 καρδιακών κοιλοτήτων και των 
οδών εκροής της δεξιάς και αριστερής κοιλίας με B-mode 
και έγχρωμο Doppler. Λεπτομερής ηχοκαρδιογραφία πραγ-
ματοποιήθηκε και κατά το αναλυτικό υπερηχογράφημα του 
2ου τριμήνου. Σε περιπτώσεις ανίχνευσης συγγενών καρ-
διακών ανωμαλιών από τον ειδικό γυναικολόγο, η διάγνωση  
επιβεβαιωνόταν επιπλέον από ειδικό παιδοκαρδιολόγο τόσο 
στο πρώτο όσο και στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης.
Αποτελέσματα: Συνολικά εξετάστηκαν 2038 έμβρυα. Συγγε-
νείς καρδιακές ανωμαλίες διαγνώστηκαν συνολικά σε 23 έμ-
βρυα (1.13%). Στο υπερηχογράφημα 1ου  τριμήνου  (11η – 13η  
εβδ.) ανιχνεύθηκαν 21 (91.3%) περιπτώσεις και στο υπερηχο-
γράφημα 2ου τριμήνου  (20η - 23η  εβδ.) 2 (8.7%) περιπτώσεις.
Συμπεράσματα: Η εκτεταμένη screening εξέταση της εμβρυι-
κής καρδιάς κατά το υπερηχογράφημα 1ου  τριμήνου  μπορεί 
να επιτρέψει την ανίχνευση της μεγάλης πλειοψηφίας των 
συγγενών καρδιοπαθειών νωρίς στην κύηση.

Λέξεις - κλειδιά: συγγενείς καρδιοπάθειες, έμβρυο, 1ο τρίμηνο, κύηση, 
υπέρηχος
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Εισαγωγή
Οι συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελούν τις συχνό-
τερες συγγενείς ανωμαλίες που ανευρίσκονται κατά 
τη γέννηση, και αντιπροσωπεύουν το 1/3 όλων των 
συγγενών ανωμαλιών1. Η συχνότητα τους παγκοσμί-
ως είναι 9.1 / 1000 ζώντα νεογνά , ενώ στην Ευρώπη 
είναι 8.2 / 1000 ζώντα νεογνά2. Οι μισές από αυτές 
είναι ασυμπτωματικές, ενώ οι υπόλοιπες είναι δυ-
νητικά θανατηφόρες ή απαιτούν χειρουργική απο-
κατάσταση (μείζονες συγγενείς καρδιοπάθειες). Οι 
έγκυοι με παράγοντες κινδύνου για συγγενή καρ-
διοπάθεια κατά κανόνα παραπέμπονται σε ειδικό 
παιδοκαρδιολόγο και υποβάλλονται σε εξειδικευ-
μένη εμβρυϊκή ηχοκαρδιογραφία, όμως οι περισσό-
τερες περιπτώσεις που ανιχνεύονται προγεννητικά 
αφορούν σε πληθυσμό χαμηλού κινδύνου3.
Η διάγνωση των συγγενών καρδιοπαθειών νωρίς 
κατά την κύηση επιτρέπει την έγκαιρη ενημέρωση 
και προσαρμογή των γονέων και την πρώιμη και λι-
γότερο τραυματική διακοπή της κύησης, εάν αυτοί 
το επιθυμούν. Για τους παραπάνω λόγους γίνεται 
προσπάθεια χρονικής μετατόπισης του screening 
για συγγενείς καρδιοπάθειες από το 2ο στο 1ο τρί-
μηνο της κύησης.
Η εκτίμηση της εμβρυικής καρδιάς με διακολπικό 
υπέρήχο στο 1ο τρίμηνο της κύησης ξεκίνησε πε-
ρίπου το 19904. Η  πρόοδος της τεχνολογίας και η 
βελτίωση της ανάλυσης της εικόνας του υπερήχου 
επέτρεψαν τη διακοιλιακή εκτίμηση της  καρδιακής 
ανατομίας του εμβρύου νωρίς κατά την κύηση συνή-
θως στα πλαίσια του υπερηχογραφήματος 1ου τρι-
μήνου, όπου γίνεται το screening για χρωμοσωμικές 
ανωμαλίες5, 6.
Στο υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου γίνεται ο έλεγ-
χος για τρισωμία 21 και άλλες μείζονες ανευπλο-
ειδίες με τη μέτρηση του πάχους της αυχενικής 
διαφάνειας σε συνδυασμό με τους βιοχημικούς δεί-
κτες PAPP-A και freeβ-HCG7. Εκτός όμως από τη 
μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας εκτιμώνται επι-
πλέον η παλινδρόμηση στη τριγλώχινα βαλβίδα και 
η αυξημένη αντίσταση στη ροή στο φλεβώδη πόρο, 
τα οποία αποτελούν επιπρόσθετους υπερηχογραφι-
κούς δείκτες χρωμοσωμικών ανωμαλιών8,9. Επομέ-
νως οι γυναικολόγοι  έχουν  εξοικειωθεί σε μεγάλο 
βαθμό με τη μορφολογία της εμβρυϊκής καρδιάς, 
ειδικά των τεσσάρων κοιλοτήτων.
 Επίσης η ίδια η αυχενική διαφάνεια, πέρα από 
την αποτελεσματικότητά της ως μέθοδος screening 
για την ανίχνευση μείζονων  ανευπλοειδιών7, είναι 
μια σχετικά αποτελεσματική εξέταση διαλογής των 
ασθενών σε υψηλό κίνδυνο για συγγενείς καρδιο-

πάθειες10, 11.Σύμφωνα με παλαιότερη μετα-ανάλυση 
η αυχενική διαφάνεια > 95η εκατοστιαία θέση μπο-
ρεί να προβλέψει το 37% των μείζονων συγγενών 
καρδιοπαθειών 10, ενώ πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση 
έδειξε ότι οι μισές συγγενείς καρδιοπάθειες που 
ανιχνεύονται κατά το υπέρηχογράφημα 1ου τριμή-
νου έχουν αυχενική διαφάνεια > 95η εκατοστιαία 
θέση και το 20%  >99η εκατοστιαία θέση11.
Παρόλα αυτά, η αποτελεσματικότητα και η σωστή 
εκτίμηση της ανατομίας της εμβρυικής καρδιάς κατά 
το υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου δεν έχει πλήρως 
εξακριβωθεί. Σε ορισμένα άρθρα αμφισβητείται η 
αποτελεσματικότητα της εξέτασης σε πληθυσμό χα-
μηλού κινδύνου που εξετάζεται από ειδικό γυναικο-
λόγο και όχι από παιδοκαρδιολόγο 12, 13, 14. 
Στην παρούσα έρευνα μελετάται προοπτικά εάν η 
εκτεταμένη εξέταση της εμβρυικής καρδιάς κατά τη 
διάρκεια του υπερηχογραφήματος 11ης – 13ης+6 
εβδομάδας κύησης είναι αποτελεσματική και  χρή-
σιμη ως μέθοδος screening για την ανίχνευση των 
σημαντικών  συγγενών καρδιοπαθειών σε πληθυ-
σμό χαμηλού κινδύνου.

Μέθοδοι και υλικό: Η έρευνα διενεργήθηκε  σε δύο 
κέντρα προγεννητικής διάγνωσης. Τα έμβρυα εξε-
τάστηκαν υπερηχογραφικά μεταξύ 11ης -13ης+6 
εβδομάδας κύησης σε συνδυασμό με βιοχημικό 
έλεγχο μητέρας (free β- hCG, PAPP-A) για χρωμο-
σωμικές ανωμαλίες και στη συνέχεια μεταξύ 20ης 
– 23ης εβδομάδας κύησης για εκτίμηση της εμβρυϊ-
κής ανατομίας.   Μόνο τα έμβρυα που υποβλήθηκαν 
προοπτικά σε  υπερηχογραφικό έλεγχο στο πρώτο 
(11η -13η+6 εβδομάδα) και στο δεύτερο (20η -23η 
εβδομάδα) τρίμηνο της κύησης μεταξύ 2011 και 
2014 (Αύγουστος) συμπεριλήφθησαν στη μελέτη.
Κυήσεις οι οποίες τερματίστηκαν στο πρώτο τρίμη-
νο λόγω διάγνωσης μείζονος συγγενούς καρδιοπά-
θειας και κυήσεις που τερματίστηκαν  στο δεύτερο 
τρίμηνο λόγω καρδιακών ανωμαλιών οι οποίες δεν 
είχαν διαγνωστεί κατά το υπερηχογράφημα 1ου τρι-
μήνου περιλαμβάνονται στη μελέτη. 
Αντιθέτως, κυήσεις οι οποίες δεν είχαν εξεταστεί 
υπερηχογραφικά προοπτικά και στο πρώτο και στο 
δεύτερο τρίμηνο της κύησης, κυήσεις που κατέληξαν 
σε αυτόματη αποβολή, και  διακοπές κύησης εξαι-
τίας δομικών ανωμαλιών ή χρωμοσωμικών ανωμα-
λιών χωρίς συμμετοχή της καρδιάς αποκλείστηκαν 
από τη μελέτη.
Η ανάλυση περιέλαβε μόνο μείζονες συγγενείς 
καρδιοπάθειες, που ορίζονται ως αυτές που δυνη-
τικά οδηγούν στο θάνατο ή απαιτούν χειρουργική 
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Ασθενής CHD Άλλα ευρήματα Β’ επιπέδου – εξέλιξη
1 VSD/AVSD, δεν απεικονίζεται φυσιολογική 

συμβολή κολποκοιλιακών βαλβίδων και 
παρατηρείται παλινδρόμηση

NT= 3.40mm Διακοπή

2 HLHS, σύμπλοκη καρδιοπάθεια, πιθανή 
υποπλαστική καρδιά

Μεγακύστη, απουσία 
ΔΕ άνω άκρου, ΑΡ 
στρεβλοχειρία, πιθανή 
τρισωμία 13

Διακοπή

3 Κοινός αρτηριακός κορμός, μονήρες ευμέγεθες 
εκφορητικό αρτηριακό στέλεχος που εφιππεύει 
έλλειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος 

- Διακοπή

4 Υποπλαστική ΑΡ καρδιά - Διακοπή
5 Σύμπλοκη καρδιοπάθεια, παλινδρόμηση στην 

τριγλώχινα βαλβίδα, παθολογική απεικόνιση 3 
αγγείων

NT= 4mm, απουσία ρινικού, 
σ. Down

Διακοπή

6* VSD, ύποπτη έκφυση αορτής - Σύμπλοκη καρδιοπάθεια, 
διπλοέξοδη ΔΕ κοιλία- 
χειρουργήθηκε

7 AVSD, παθολογική συμβολή κολποκοιλιακών 
βαλβίδων, δεξιοκαρδία, αναστροφή ά τμήματος 
φλεβώδους πόρου

Αναστροφή σπλάχνων Διακοπή

8 Μετάθεση μεγάλων αγγείων, η ΠΑ όχι στη 
συνήθη θέση

Αμνιοπαρακέντηση: Di 
George

Διακοπή

9 ΔΕ αορτικό τόξο CVS: (-) για Di George Συνέχιση κύησης
10 Ασυμμετρία κοιλοτήτων - Στένωση πνευμονικής- 

συνέχιση κύησης
11 Σύμπλοκη καρδιοπάθεια Ολοπροσεγκεφαλία, 

ομφαλοκήλη, πολυδακτυλία, 
τρισωμία 13

Διακοπή

12 DORV, τετραλογία Fallot, παλινδρόμηση 
τριγλώχινας βαλβίδας

NT= 3.80mm Διακοπή

13 HLHS NT= 7.20mm, CVS: 
τρισωμία 18

Διακοπή

14 Στένωση αορτικής βαλβίδας NT= 8.50mm Παλινδρόμηση, σ. Turner
15 Τετραλογία Fallot - Διακοπή
16 ΔΕ ισομερισμός NT= 7.10mm Διακοπή
17 Στένωση αορτής, ΑΡ κοιλία μικρότερη της ΔΕ - Διακοπή
18 Τετραλογία Fallot - Διακοπή
19 VSD εισόδου NT= 4.50mm, σ. Down Διακοπή
20 Στένωση αορτής, εξέλιξη προς υποπλαστική ΑΡ 

καρδιά
- Διακοπή

21** ΔΕ αορτικό τόξο CVS- μοριακός καρυότυπος: 
(-) για DiGeorge

Αμφοτερόπλευρη 
υδρονέφρωση 
σημαντικού βαθμού, 
συνέχιση της κύησης

*Δίδυμη κύηση: το άλλο έμβρυο είχε φυσιολογικούς υπερήχους α’ και β’ τριμήνου
**Δίδυμη κύηση: το άλλο έμβρυο είχε φυσιολογικό υπέρηχο α’ τριμήνου και υδρονέφρωση στον υπέρηχο β’ τριμήνου

Πίνακας I. Συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες που διαγνώστηκαν κατά το ά τρίμηνο της κύησης
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αποκατάσταση στο πρώτο έτος της ζωής. Μικρά 
ελλείμματα στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα ειδικά 
στο μυϊκό τμήμα και ανεπίπλεκτα ελλείμματα στο 
μεσοκολπικό διάφραγμα δεν περιλαμβάνονται στις 
μείζονες συγγενείς καρδιοπάθειες.  Αντίθετα, περι-
λάβαμε το δεξιό αορτικό τόξο καθώς συχνά σχετίζε-
ται με χρωμοσωμικές ανωμαλίες και σύνδρομα, και 
επομένως κρίνεται σκόπιμη η πρώιμη διάγνωση του. 
Κατά τη διάρκεια του  υπερηχογραφήματος 1ου 
τριμήνου (11η – 13η εβδομάδα), όπου γίνεται η μέ-
τρηση της αυχενικής διαφάνειας, το “εκτεταμένο 
screening” της καρδιάς περιελάμβανε εξέταση των 
4 καρδιακών κοιλοτήτων όπως έχουμε περιγράψει 
προηγουμένως 15, και επιπλέον εξέταση των οδών 
εκροής  της δεξιάς και αριστερής κοιλίας (left and 
right ventricular outflow tracts) με B-mode και έγ-
χρωμο Doppler. 
Η εξέταση  της εμβρυικής καρδιάς κατά το αναλυ-
τικό υπερηχογράφημα του 2ου τριμήνου  (20η-23η 
εβδομάδα) περιελάμβανε την εξής διαδοχική τμη-
ματική ανάλυση: τη θέση καρδιάς και σπλάχνων, τη 
φυσιολογική απεικόνιση των τεσσάρων κοιλοτήτων 
της εμβρυϊκής καρδιάς, τις οδούς εκροής δεξιάς και 
αριστερής κοιλίας (left and right ventricular outflow 
tracts), τη συνέχεια της αορτής με το διάφραγμα, 

την απεικόνιση των τριών αγγείων με την αορτή και 
την πνευμονική αρτηρία σε ίσο μέγεθος, την άνω 
κοίλη φλέβα, και την απεικόνιση του αορτικού και 
του πνευμονικού τόξου. Επιπλέον κατά την αξιολό-
γηση της εμβρυικής καρδιάς στην 20η -23η εβδομά-
δα χρησιμοποιήθηκε ως ρουτίνα έγχρωμο και δυνα-
μικό Doppler για βελτιστοποίηση της απεικόνισης 
της εμβρυικής καρδιακής ανατομίας 15.
Οι γονείς ενημερώθηκαν πριν από τον υπερηχογρα-
φικό έλεγχο του πρώτου τριμήνου, εξηγήθηκαν οι 
λόγοι της απεικόνισης της εμβρυικής καρδιάς κα-
θώς και οι σκοποί της μελέτης. Η μέση διάρκεια 
κάθε ραντεβού ήταν 30min.
Η εξέταση πραγματοποιήθηκε τόσο στο πρώτο όσο 
και στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης από ειδικό γυ-
ναικολόγο εξειδικευμένο στον εμβρυϊκό  υπέρηχο 
1ου, 2ου και 3ου τριμήνου καθώς και σε υπέρηχο 
Doppler (FMF certification). Η απεικόνιση διενερ-
γήθηκε διακοιλιακά. 
Τα έμβρυα που διαγνώστηκαν με μη φυσιολογική 
καρδιά στο πρώτο  ή στο δεύτερο τρίμηνο εκτιμή-
θηκαν επιπλέον από παιδοκαρδιολόγο για να επι-
βεβαιωθεί η ανωμαλία. Ο ίδιος παιδοκαρδιολόγος 
ανέλαβε και τη συμβουλευτική των γονέων.
Η καρδιολογική έκβαση των υπολοίπων εμβρύων 

Πίνακας II. Συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες που διαγνώστηκαν κατά το β΄τρίμηνο της κύησης 

Πίνακας ΙΙΙ.

Ασθενής CHD στο β’ επιπέδου Υπέρηχος α’ τριμήνου Άλλα ευρήματα – εξέλιξη
1 ΔΕ αορτικό τόξο  Μη ύποπτο Αμνιοπαρακέντηση: (-) για Di-

George, συνέχιση της κύησης
2* Στένωση αορτικής βαλβίδας 

και έλλειμμα εξόδου στο 
μεσοκοιλιακό διάφραγμα

Μη ύποπτο Συνέχιση κύησης, 
χειρουργήθηκε

*δίδυμη κύηση:το άλλο έμβρυο είχε φυσιολογική απεικόνιση στους υπερήχους α’ και β’ τριμήνου

Ενδείξεις για εξειδικευμένη εμβρυϊκή ηχωκαρδιογραφία
Ενδείξεις από τη μητέρα Μεταβολικά νοσήματα (διαβήτης, διαβήτης κύησης, 

φαινυλκετονουρία)
Έκθεση σε τερατογόνες ουσίες (λίθιο, ρετινοειδή, βαλπροϊκό 
οξύ) 
Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Αυτοαντισώματα (anti-Ro (SSA), anti-La (SSB)

Ενδείξεις από το έμβρυο  Συγγένεια πρώτου βαθμού του εμβρύου με άτομο με συγγενή 
καρδιοπάθεια
Μη φυσιολογικό screening καρδιάς
Μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός
Χρωμοσωμική ανωμαλία
Αυξημένη αυχενική διαφάνεια
Μονοχοριακά δίδυμα
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καταγράφηκε με επικοινωνία με τους γονείς, περί-
που ένα μήνα μετά την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
μελέτης εξετάστηκαν συνολικά  1910 γυναίκες και 
2038 έμβρυα. Οι δίδυμες κυήσεις ήταν 59 και οι τρί-
δυμες 2. Στη μία τρίδυμη κύηση έγινε μείωση των 
εμβρύων σε δύο και το τρίτο έμβρυο δεν συμπερι-
λήφθηκε στην καταμέτρηση αλλά είχε μη ύποπτο 
υπερηχογράφημα στο πρώτο τρίμηνο.  Συγγενής  
καρδιοπάθεια διαγνώστηκε συνολικά σε 23 περι-
πτώσεις (1.13%, 95%CI0.75-1.7%). Συγκεκριμένα 
κατά τον υπέρηχο 1ου τριμήνου ανιχνεύθηκαν  συγ-
γενείς καρδιακές ανωμαλίες σε 21 έμβρυα (91.3%, 
95%CI 73.2 -97.6%)  (Πίνακας I), ενώ κατά τον ανα-
λυτικό υπέρηχο 2ου τριμήνου σε 2 έμβρυα (8.7%, 
95%CI2.42-26.8%) (Πίνακας II). Καμία περίπτωση 
μείζονος συγγενούς καρδιοπάθειας δεν διαγνώστη-
κε μετά τη γέννηση.

Από τις συγγενείς καρδιοπάθειες που δυνητικά δι-
αγιγνώσκονται στην τομή των τεσσάρων καρδιακών 
κοιλοτήτων (Ν=10), και οι 10 (100%, 95%CI 72.3 
– 100%) διαγνώστηκαν κατά τον υπέρηχο μεταξύ 11 
-13 εβδομάδων. 
Αυξημένη αυχενική διαφάνεια είχαν 7/21 (33.3%, 
95% CI17.2 – 54.6%) από τις συγγενείς καρδιοπά-
θειες που διαγνώστηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο, και 
καμία από αυτές που διαγνώστηκαν αργότερα. Συ-
νεπώς η αυχενική διαφάνεια >95ηεκατοστιαία θέση 
θα μπορούσε να ανιχνεύσει 7/23 ή 30.4% (95%CI15.6 
– 50.9%) των συγγενών καρδιοπαθειών, και όταν 
εξετάζονται οι τέσσερις καρδιακές κοιλότητες η δι-
άγνωση μπορεί να γίνει από το πρώτο τρίμηνο. Όλες 
οι συγγενείς καρδιοπάθειες (7/7, 100%, 95% CI 64.6-
100%) οι οποίες είχαν αυξημένη αυχενική διαφάνεια 
ανιχνεύθηκαν στο πρώτο τρίμηνο. 
Διακοπή της κύησης επέλεξε η πλειοψηφία των γο-
νέων (16/21, 76.2%) μετά τη διάγνωση των συγγενών 

Εικόνα 1. Φυσιολογική εικόνα 4 καρδιακών κοιλοτήτων με Β- mode (αριστερά) και έγχρωμη Doppler ροή (δεξιά) 
σε έμβρυο 13 εβδομάδων

Εικόνα 2. Φυσιολογική εικόνα της έκφυσης της αορτής με Β- mode (αριστερά) και έγχρωμη Doppler ροή (δεξιά) 
σε έμβρυο 13 εβδομάδων 
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καρδιοπαθειών στο πρώτο τρίμηνο. Ένα έμβρυο το 
οποίο διαγνώστηκε με πιθανή στένωση αορτικής 
βαλβίδας (ΝΤ=8.50mm) παλινδρόμησε πριν από 
την 16η εβδομάδα κύησης και στην κυτταρογενετική 
ανάλυση διαγνώστηκε σ. Turner. Αντιθέτως, όταν η 
διάγνωση της συγγενούς καρδιακής ανωμαλίας έγι-
νε στο δεύτερο τρίμηνο κανείς  (0/2, 0 %) από τους 
γονείς δεν προχώρησε σε διακοπή της κύησης.

Συζήτηση: Συνοπτικά, συγγενής καρδιακή ανωμα-
λία διαγνώστηκε σε 23 από τα 2038 έμβρυα που συ-
νολικά εξετάστηκαν (1.13%). Συγκεκριμένα, κατά 
το υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου συγγενής καρ-
διοπάθεια ανιχνεύθηκε σε 21 έμβρυα (91.3%), ενώ 
κατά το αναλυτικό υπερηχογράφημα 2ου τριμήνου 
σε 2 επιπλέον έμβρυα (8.7%). Αυχενική διαφάνεια 
>95η εκατοστιαία θέση είχαν 7/23 έμβρυα (30.4%) 
που διαγνώστηκαν με συγγενή καρδιακή ανωμαλία. 
Διακοπή της κύησης έγινε σε 16/23 περιπτώσεις.
Οι μείζονες συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελούν τις 
συχνότερες συγγενείς ανωμαλίες και συμβάλλουν 
σε σημαντική αναλογία στην περιγεννητική νοσηρό-
τητα και θνητότητα, καθώς ευθύνονται για το 25% 
των νεογνικών θανάτων κατά την πρώτη εβδομάδα 
της ζωής 1.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
American Institute of Ultrasound in Medicine 
(AIUM)  ο υπερηχογραφικός έλεγχος του 1ου τρι-
μήνου περιλαμβάνει εκτός των άλλων την αδρή εκτί-
μηση της ανατομίας του εμβρύου.  Στη συνέχεια, 

μεταξύ 18ης  – 22ης  εβδομάδας κύησης προτείνε-
ται να εκτελείται screening έλεγχος της εμβρυϊκής 
καρδιάς σε όλα τα έμβρυα που προσέρχονται για 
υπερηχογραφικό έλεγχο ρουτίνας 2ου τριμήνου 16.  
Ο έλεγχος της εμβρυϊκής καρδιάς στο στάδιο αυτό 
γίνεται  ακολουθώντας τις αρχές του  «βασικού»( 
“basic”) και του «εκτεταμένου βασικού»  (“extended 
basic”) screening για την απεικόνιση της εμβρυϊκής 
καρδιάς. Το  «βασικό» screening περιλαμβάνει την 
απεικόνιση των τεσσάρων καρδιακών κοιλοτήτων, 
καθώς επίσης και την εκτίμηση της θέσης, του άξο-
να και του ρυθμού της καρδιάς. Το «εκτεταμένο βα-
σικό» screening αποτελείται επιπλέον από τη μελέτη 
των οδών εκροής της δεξιάς και αριστερής κοιλίας 
(left and right ventricular outflow tracts)17, 18. Οι επι-
πλέον αυτές λήψεις αυξάνουν την ποσοστό διάγνω-
σης μείζονων συγγενών ανωμαλιών συγκριτικά με 
την απεικόνιση μόνο των τεσσάρων καρδιακών κοι-
λοτήτων17. Όταν από τα παραπάνω τεθεί η υπόνοια 
ύπαρξης κάποιας καρδιακής ανωμαλίας σε μία κύ-
ηση χαμηλού κινδύνου ή εάν εξαρχής υπάρχουν εν-
δείξεις από τη μητέρα ή το έμβρυο οι οποίες κατα-
τάσσουν την  κύηση ως υψηλού κινδύνου  (Πίνακας 
ΙΙΙ) τότε συστήνεται  να εκτελείται πιο εξειδικευμέ-
νη και  αναλυτική εμβρυϊκή ηχωκαρδιογραφία 19. Σε 
αυτό το στάδιο γίνεται αναλυτικότερος έλεγχος της 
εμβρυϊκής καρδιακής δομής και λειτουργίας, απει-
κόνιση των κόλπων, των κοιλιών, των μεγάλων αγ-
γείων και των συνδέσεων τους ενώ απαιτείται  επι-
πλεόν  η χρήση του υπερήχου Doppler.  Σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες  οδηγίες η αναλυτική εξέταση 
της εμβρυϊκής καρδιάς  μπορεί να εκτελεστεί από  
γυναικολόγο, παιδοκαρδιολόγο ή ακτινολόγο που 
είναι εξειδικευμένος και πιστοποιημένος στην εμ-
βρυϊκή ηχωκαρδιογραφία 19. Σύμφωνα με μία άλλη 
άποψη, προτείνεται στις κυήσεις υψηλού κινδύνου, 
όπως σε περιπτώσεις κυήσεων με αυξημένη αυχε-
νική διαφάνεια ή σε οικογενειακό ιστορικό συγγε-
νών καρδιοπαθειών να γίνεται μία αρχική εκτίμηση 
στο πρώτο τρίμηνο (12η -14η εβδομάδα) από ειδι-
κό παιδοκαρδιολόγο για να αποκλειστούν μείζονες 
καρδιακές ανωμαλίες και στη συνέχεια δεύτερη 
υπερηχογραφική εξέταση στο δεύτερο τρίμηνο (πε-
ρίπου 20η εβδομάδα) για να αποκλειστούν ελάσσο-
νες ανωμαλίες και ανωμαλίες που αποδίδονται στην 
ανάπτυξη της εμβρυικής καρδιάς20. Επειδή όμως η 
πλειοψηφία των συγγενών καρδιοπαθειών ανιχνεύ-
ονται σε κυήσεις χαμηλού κινδύνου χωρίς ειδικούς 
προδιαθεσικούς παράγοντες 3, είναι σημαντικό να 
εκτιμάται η εμβρυική καρδιά κατά το υπερηχογρά-
φημα ρουτίνας του πρώτου τριμήνου. Στην παρούσα 

Εικόνα 3. Φυσιολογική εικόνα της τομής των τριών 
αγγείων με B- mode (αριστερά) και έγχρωμη Doppler 
ροή (δεξιά) σε έμβρυο 13 εβδομάδων
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μελέτη η εκτίμηση της εμβρυϊκής καρδιάς έγινε κατά 
τη διάρκεια του υπερήχου 1ου τριμήνου παράλληλα 
με τη μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας από εξει-
δικευμένο γυναικολόγο. Τα έμβρυα  που ανιχνεύ-
θηκαν με συγγενή καρδιακή ανωμαλία εκτιμήθηκαν 
στη συνέχεια και από ειδικό παιδοκαρδιολόγο για 
να επιβεβαιωθεί η διάγνωση. Η αλληλουχία αυτή 
των εξετάσεων που ακολουθήθηκε θεωρείται πιο 
πρακτική και λιγότερο επιβαρυντική ψυχολογικά 
για τους γονείς. Επιπλέον τα αποτελέσματα της με-
λέτης ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. 
Σε προηγούμενη μελέτη μας δείξαμε ότι η εξέταση 
των τεσσάρων κοιλοτήτων της εμβρυϊκής καρδιάς 
κατά τη διάρκεια του υπερήχου της αυχενικής δια-
φάνειας οδήγησε στην ανίχνευση του 45% των συγ-
γενών καρδιοπαθειών από το πρώτο τρίμηνο της 
κύησης15. Στην παρούσα μελέτη προστέθηκε επιπλέ-
ον η εξέταση των εκφορητικών οδών της δεξιάς κ 
αριστερής κοιλίας (left and right ventricular outflow 
tracts) με B-mode και με έγχρωμο Doppler. Αυτό 
οδήγησε στην ανίχνευση του 91.3% των μείζονων 
συγγενών καρδιοπαθειών από το πρώτο τρίμηνο της 
κύησης. Από όλες τις συγγενείς καρδιοπάθειες που 
δυνητικά διαγιγνώσκονται με την εξέταση των τεσ-
σάρων κοιλοτήτων, και οι 10 (100%) διαγνώστηκαν 
στο πρώτο τρίμηνο.
Η προσθήκη των παραπάνω επιπλέον λήψεων 
οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της επίδοσης του 
screening για συγγενείς καρδιοπάθειες και είναι 
συγκρίσιμη με αντίστοιχη μελέτη στην οποία γίνε-
ται screening συγγενών καρδιοπαθειών στο δεύτερο 
τρίμηνο της κύησης. Σε εκείνη, η εικόνα των τεσσά-
ρων καρδιακών κοιλοτήτων οδηγεί σε διάγνωση 
του 40-50% των συγγενών καρδιοπαθειών, η προ-
σθήκη των μεγάλων αρτηριών αυξάνει το ποσοστό 

διάγνωσης σε 65-70% και η εξειδικευμένη εμβρυϊκή 
ηχωκαρδιογραφία επιτυγχάνει  ποσοστό διάγνωσης 
85-95% 21.    
Αν και η εξέταση των τεσσάρων καρδιακών κοιλο-
τήτων και, ακόμη περισσότερο, η εκτεταμένη εξέτα-
ση screening ανιχνεύουν τις περισσότερες συγγενείς 
καρδιοπάθειες, οι δυνατότητες της υπερηχογραφι-
κής εξέτασης στο πρώτο τρίμηνο περιορίζονται εκ 
των πραγμάτων από το μικρότερο μέγεθος του εμ-
βρύου και επομένως των καρδιακών του δομών, κα-
θώς και το γεγονός ότι κάποιες ανωμαλίες γίνονται 
εμφανείς αργότερα στην κύηση22. Οι συγγενείς καρ-
διοπάθειες που σχετίζονται με την εξέλιξη της καρ-
διάς, όπως η στένωση της  αορτικής και της πνευμο-
νικής βαλβίδας και η στένωση του ισθμού αορτής, 
μπορεί να μην μπορούν να αποκλειστούν κατά την 
πρώιμη καρδιακή εξέταση  23, 24, 25, 26  ή ακόμη και στο 
υπερηχογράφημα του 2ου τριμήνου.
Η αυξημένη αυχενική διαφάνεια συσχετίζεται έντο-
να με τις συγγενείς καρδιοπάθειες συνεπώς οι κυή-
σεις με αυξημένη αυχενική διαφάνεια θεωρούνται 
υψηλού κινδύνου για καρδιακές ανωμαλίες και θα 
πρέπει να εκτιμώνται από παιδοκαρδιολόγο27.  Στην 
παρούσα μελέτη, αυξημένη αυχενική διαφάνεια 
βρέθηκε στο 33.3% των συγγενών καρδιοπαθει-
ών που διαγνώστηκαν στο πρώτο τρίμηνο και στο 
30.4% όλων των  συγγενών καρδιοπαθειών. Επι-
πλέον, η εξέταση των  τεσσάρων κοιλοτήτων της εμ-
βρυϊκής καρδιάς στο πρώτο τρίμηνο οδήγησε στην 
ανίχνευση όλων των  συγγενών καρδιοπαθειών που 
σχετίζονταν με αυξημένη αυχενική διαφάνεια. 
Η πρώιμη διάγνωση των συγγενών καρδιοπαθειών 
είναι σημαντική καθώς βελτιώνει την περιγεννητι-
κή νοσηρότητα και θνητότητα αφού σε περίπτωση 
που οι γονείς δεν επιθυμούν διακοπή της κύησης 

Εικόνα 5. Έλλειμα του κολποκοιλιακού διαφράγματος (AVSD) σε έμβρυο 12 εβδομάδων με τρισωμία 21 
διαγνωσθείσα με λήψη χοριακών λαχνών 
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παρέχεται χρόνος για συμβουλευτική των γονέων 
και  προγραμματισμό του τοκετού κατά τις καλύτε-
ρες συνθήκες σε εξειδικευμένο παιδοκαρδιολογικό 
κέντρο .  Επίσης σε περίπτωση σοβαρών ανωμαλιών 
με φτωχή πρόγνωση του εμβρύου υπάρχει η δυνα-
τότητα διακοπής της κύησης και αυτή η διαδικασία 
είναι  πιο εύκολη συναισθηματικά και πιο ασφαλής 
για τη μητέρα όταν γίνεται σε μικρή ηλικία κύησης 28, 

29 ,30, 31, 32. Μία πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι η πρώιμη 
διάγνωση των συγγενών καρδιοπαθειών σχετίζεται 
με αυξημένη πιθανότητα τερματισμού της κύησης 
και μελλοντικά με μείωση του ποσοστού των παι-
διών που γεννιούνται με συγγενή καρδιοπάθεια 33.  
Στην παρούσα έρευνα 76.2% των γονέων αποφάσι-
σαν να διακόψουν την κύηση μετά από τη διάγνωση 
συγγενούς καρδιοπάθειας κατά το πρώτο τρίμηνο, 
ενώ κανείς (0%) δεν διέκοψε την κύηση όταν η διά-
γνωση έγινε στο δεύτερο τρίμηνο. 
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της παρούσας με-
λέτης είναι η προοπτική καταγραφή των δεδομένων 
και η επιβεβαίωσή τους από παιδοκαρδιολόγο. Επι-
πλέον, η έκβαση της κύησης ελέγχθηκε με επικοι-
νωνία με τους γονείς τουλάχιστον ένα μήνα μετά 
την πιθανή ημερομηνία τοκετού, δηλαδή διάστημα 
ικανό για την εκδήλωση και διάγνωση μιας καρδιο-
πάθειας που έχει πιθανώς διαφύγει της προγεννητι-
κής διάγνωσης. Δεν ανιχνεύθηκε καμία περίπτωση 
συγγενούς καρδιοπάθειας μετά τη γέννηση.
Ο κύριος περιορισμός της μελέτης είναι ο μικρός 
αριθμός των εμβρύων με συγγενή καρδιοπάθεια, με 
την αύξηση της στατιστικής αβεβαιότητας που αυτό 
συνεπάγεται. Η αβεβαιότητα είναι μικρότερη στις 
αναλύσεις που αναφέρονται στα αποτελέσματά μας 
(π.χ. ευαισθησία 1ου τριμήνου), είναι όμως μεγαλύτε-
ρη σε σπανιότερα συμβάματα που δεν αντιπροσωπεύ-
ονται στο δείγμα μας αλλά είναι πιθανότερο ότι παρα-
τηρούνται σε ένα μεγαλύτερο δείγμα, π.χ. η παρουσία 
αδιάγνωστης μείζονος καρδιοπάθειας ή μείζονος καρ-
διοπάθειας που εξελίχθηκε στο 3ο τρίμηνο.
Συμπερασματικά, η εκτεταμένη screening εξέταση 
της εμβρυϊκής καρδιάς από το πρώτο τρίμηνο με 
εκτίμηση των τεσσάρων καρδιακών κοιλοτήτων και 
των οδών εκροής της δεξιάς και αριστερής κοιλίας 
με  B-mode και έγχρωμο Doppler είναι δυνατή και 
οδήγησε στην πρώιμη διάγνωση σημαντικού ποσο-
στού συγγενών καρδιοπαθειών (91.3%). 
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Summary
Objective: Τo evaluate if the extended examination of fe-
tal heart during the first trimester ultrasound scan is effi-
cacious as a screening method for the early detection of 
congenital heart defects (CHD).
Methods: Women with documented pregnancy outcome 
whose fetuses were examined prospectively by ultrasound 
in the first trimester (11th – 13th week) and in the second 
trimester (20th -23th week) of pregnancy  were included 
in the study. The extended screening examination of fetal 
heart in the first trimester was performed by a certified ob-
stetrician (AS) and was targeted to image the four cham-
bers view as well as the left and right ventricular outflow 
tracts with B-mode and color Doppler. Extensive fetal 
echocardiography was also performed during the anomaly 
scan in the second trimester (20th – 23th week). In cases of 
detection of congenital heart defects from the obstetrician 
, the diagnosis was further confirmed by a fetal cardiologist 
during the first and the second trimester of pregnancy.
Results: Two thousand thirty-eight fetuses were exam-
ined. Congenital heart defects were diagnosed in 23 fe-
tuses (1.13%). Twenty-one cases (91.3%) were detected 
during the first trimester (11th – 13th week) ultrasound 
scan and two cases (8.7%) during the second trimester 
scan (20th-23th week). 
Conclusion: The extended screening examination of fetal 
heart during the first trimester ultrasound scan allows the 
detection of the majority of congenital heart defects early 
in  pregnancy.

Key words:congenital heart defects, fetus, first trimester, preg-
nancy, ultrasound 
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