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Περίληψη

Η εισαγωγή της μέτρησης της αυχενικής διαφάνειας για την 
ανίχνευση των χρωμοσωμικών ανωμαλιών και η μετέπειτα 
τεχνολογική βελτίωση των υπερήχων είχε ως συνέπεια να 
ανιχνεύονται ανατομικές ανωμαλίες στο πρώτο τρίμηνο της 
κύησης. Η διάγνωση των ανατομικών ανωμαλιών στο πρώ-
το τρίμηνο έχει πλεονεκτήματα καθώς καθησυχάζει  νωρί-
τερα την πλειοψηφία των εγκύων και δίνει τη δυνατότητα 
επιλογής για τη συνέχιση της κύησης ή όχι σε περιπτώσεις 
σοβαρών ανωμαλιών σε ένα πρώιμο στάδιο της κύησης. Η 
διάγνωση των ανατομικών ανωμαλιών εξαρτάται από το εί-
δος της βλάβης, καθώς υπάρχουν κάποιες που ανιχνεύονται 
πάντα αν γίνει συστηματικός έλεγχος, κάποιες άλλες που 
μπορεί να ανιχνευτούν ανάλογα με το βαθμό της βαρύτητάς 
τους και τέλος κάποιες που είναι αδύνατο να αναγνωριστούν 
γιατί οι αντίστοιχες φυσιολογικές ανατομικές δομές ανα-
πτύσσονται μετά το πρώτο τρίμηνο. Η ανεύρεση των ανωμα-
λιών είναι πιο αποτελεσματική όταν υπάρχει συστηματική 
αναζήτησή τους. Όπως σε κάθε ιατρική πράξη, είναι ουσι-
ώδης η εκπαίδευση, η πιστοποίηση και η αξιολόγηση των 
ιατρών που πραγματοποιούν τα υπερηχογραφήματα. Τέλος, 
παράγοντες όπως ο σωματότυπος της εγκύου, η ανατομία 
της μήτρας και η θέση του εμβρύου είναι δυνατό να δυσχε-
ράνουν τον ανατομικό έλεγχο. 

Λέξεις - κλειδιά: Πρώιμη ανίχνευση, ανατομικές ανωμαλίες, προγεννητική 
διάγνωση, υπερηχογράφημα πρώτου τριμήνου
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Εισαγωγή
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της European Network 
for Surveillance of Congenital Anomalies (EUROCAT), 
περίπου 2% των εμβρύων εμφανίζουν ανατομικές μη 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες.1 Παραδοσιακά, ο ανατομικός 
έλεγχος του εμβρύου πραγματοποιείται στο αναλυτικό 
υπερηχογράφημα του δευτέρου τριμήνου, μεταξύ 18+0 
και 23+6 εβδομάδων της κύησης.2 Το υπερηχογράφημα 
του πρώτου τριμήνου παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, 
μεταξύ των οποίων η επιβεβαίωση της βιωσιμότητας, ο 
ακριβής υπολογισμός της ηλικίας κύησης, ο καθορισμός 
του αριθμού των εμβρύων και της χοριονικότητας. Επι-
πλέον, η εισαγωγή της μέτρησης της αυχενικής διαφάνει-
ας μεταξύ των 11 και 13+6 εβδομάδων κύησης για την 
ανίχνευση ανευπλοειδιών, η συνεχής τεχνολογική εξέλι-
ξη των υπερηχογράφων και η καλύτερη εκπαίδευση των 
ιατρών είχε ως αποτέλεσμα να γίνει εφικτή η αναγνώρι-
ση πολλών ανατομικών ανωμαλιών στο πρώτο τρίμηνο.3 
Τα κύρια πλεονεκτήματα της πρώιμης διάγνωσης είναι 
ο καθησυχασμός μητέρων με παράγοντες κινδύνου, η 
έγκαιρη γενετική διάγνωση και η ασφαλέστερη διακοπή 
της κύησης, όταν αυτή επιλέγεται από τους γονείς. Στους 
περιορισμούς περιλαμβάνονται η ανάγκη για εκπαιδευ-
μένο και έμπειρο προσωπικό, η αβέβαιη αναλογία κό-
στους/ωφέλους και η καθυστερημένη ανάπτυξη ορισμέ-
νων ανατομικών δομών και παθολογικών καταστάσεων 
(π.χ. μεσολόβιο, υποπλαστική αριστερή καρδία), που κα-
θιστούν την πρώιμη ανίχνευση δυσχερή ή και αδύνατη.4-9

Σύμφωνα με τη διεθνή εταιρία των υπερήχων στη μαιευ-
τική και γυναικολογία (ISUOG), για να επιτευχθούν τα 
βέλτιστα αποτελέσματα από τα υπερηχογραφήματα, συ-
νιστάται οι εξετάσεις αυτές να πραγματοποιούνται από 
άτομα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:10

1. έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση στη χρήση της διαγνω-
στικής υπερηχογραφίας και σε συναφή θέματα ασφάλειας
2. συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης ιατρικής 
εκπαίδευσης
3. έχουν διαμορφώσει κατάλληλο πλαίσιο περαιτέρω 
παροχής φροντίδας σε περιπτώσεις ύποπτων ή παθολο-
γικών ευρημάτων
4. συμμετέχουν σε καθιερωμένα προγράμματα διασφά-
λισης ποιότητας. 
Η παρούσα ανασκόπηση θα περιγράψει τις δυνατότητες 
και τους περιορισμούς της εξέτασης του πρώτου τριμή-

νου όσον αφορά την αναγνώριση ανατομικών ανωμαλι-
ών και βασίζεται κυρίως στις οδηγίες της ISUOG και του 
Fetal Medicine Foundation.

2. Bασικές τομές στην εξέταση του 1ου τριμήνου
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ISUOG οι ανατομικές δομές 
που πρέπει να ελεγχθούν κατά την εξέταση του πρώτου 
τριμήνου είναι οι ακόλουθες:10

Κεφαλή 
Η οστεοποίηση των οστών του κρανίου είναι ορατή από 
τις 11 εβδομάδες και  ελέγχεται σε επιμήκη  και εγκάρσια 
διατομή (Εικόνα 1α, 1β). Η περιοχή του εγκεφάλου στις 
11 ως 13 + 6 εβδομάδες κυριαρχείται από τις πλάγιες 
κοιλίες, που φαίνονται μεγάλες και πληρούνται από τα 
ηχογενή χοριοειδή πλέγματα στα οπίσθια δύο τρίτα τους 
(Εικόνα 1β). Τα ημισφαίρια θα πρέπει να εμφανίζονται 
συμμετρικά και να χωρίζονται από μια σαφώς ορατή δι-
ημισφαιρική σχισμή και το δρέπανο. Σε αυτή την ηλικία 
κύησης, κάποιες εγκεφαλικές δομές (π.χ. το μεσολόβιο, 
η παρεγκεφαλίδα) δεν έχουν επαρκώς αναπτυχθεί ώστε 
να επιτρέψουν ακριβή εκτίμηση. Στις 11 ως 13+6 εβδο-
μάδες, μπορεί επίσης να γίνει προσπάθεια να απεικονι-
σθούν τα μάτια με τους φακούς τους (Εικόνα 1γ), το με-
σοκόγχιο διάστημα, το προφίλ με τη μύτη, το ρινικό οστό 
και η κάτω γνάθος (Εικόνα 1α), καθώς και η ακεραιότη-
τα του στόματος και των χειλέων. 

Αυχένας 
Η υπερηχογραφική εκτίμηση της αυχενικής διαφάνειας 
αποτελεί μέρος της δοκιμασίας ανίχνευσης για χρωμοσω-
μικές ανωμαλίες. Προσοχή πρέπει να δίδεται στη σωστή 
ευθυγράμμιση του αυχένα με τον κορμό. Για τη μέτρηση 
της αυχενικής διαφάνειας υπάρχουν σαφείς κανόνες που 
έχουν προταθεί από το Fetal Medicine Foundation και 
είναι ευρέως αποδεκτοί (Εικόνα 2).

Σπονδυλική στήλη 
Πρέπει να ληφθούν επιμήκεις και εγκάρσιες εικόνες, για 
να δείξουν τη φυσιολογική ευθυγράμμιση και ακεραιό-
τητα των σπονδύλων, και θα πρέπει να γίνει μια προσπά-
θεια για να απεικονιστεί το άθικτο υπερκείμενο δέρμα 
(Εικόνα 3α). 

Εικόνα 1. α. Φυσιολογικό προφίλ και επιμήκης διατομή του εγκεφάλου, β. Φυσιολογική εγκάρσια
 διατομή του εγκεφάλου, γ. Οφθαλμοί, δ. Ακρανία, ε. Ολοπροσεγκεφαλία
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Θώρακας 
Ο θώρακας φυσιολογικά περιέχει τους πνεύμονες, οι οποί-
οι παρουσιάζουν ομοιογενή ηχογένεια στο υπερηχογρά-
φημα, χωρίς ενδείξεις πλευριτικής συλλογής ή κυστικές ή 
συμπαγείς μάζες (Εικόνα 4α). Η συνέχεια του διαφράγμα-
τος θα πρέπει να αξιολογείται και να τεκμηριώνεται η κα-
νονική ενδοκοιλιακή θέση του στομάχου και του ήπατος. 

Καρδιά 
Η κανονική θέση της καρδιάς στην αριστερή πλευρά του 
θώρακα θα πρέπει να καταγράφεται (Εικόνα 4α). Πιο λε-
πτομερής υπερηχογραφική εξέταση της καρδιακής ανατο-
μίας έχει αποδειχθεί ότι είναι εφικτή κατά τις 11 έως 13+6 
εβδομάδες από ειδικούς στον προγεννητικό έλεγχο που 
έχουν πιστοποιηθεί στον έλεγχο της καρδιακής ανατομίας.11

Κοιλιακό περιεχόμενο 
Στις 11 ως 13+6 εβδομάδες, το στομάχι και η ουροδόχος κύ-
στη είναι οι μόνες υποηχοϊκές γεμάτες με υγρό δομές στην 
κοιλιακή κοιλότητα. Η θέση του στομάχου στην αριστερή 
πλευρά της κοιλιάς μαζί με την αριστερή θέση της καρδιάς 
στο θώρακα βοηθούν στην επιβεβαίωση της κανονικής θέ-
σης των σπλάχνων (Εικόνα 5). Οι νεφροί του εμβρύου θα 
πρέπει να αναγνωρίζονται στην αναμενόμενη παρασπον-
δυλική θέση τους ως ελαφρώς ηχογενείς δομές σχήματος 
φασολιού, με χαρακτηριστικά υποηχοϊκή κεντρική νεφρική 
πύελο (Εικόνα 6). Από τις 12 εβδομάδες κύησης, η εμβρυϊκή 
ουροδόχος κύστη πρέπει να είναι ορατή ως μια μέση υποη-
χοϊκή στρογγυλή δομή στην κατώτερη κοιλία (Εικόνα 7α). 

Κοιλιακό τοίχωμα 
Η φυσιολογική πρόσφυση του ομφάλιου λώρου θα πρέ-
πει να καταγράφεται μετά από τις 12 εβδομάδες (Εικόνα 

8α). Ο φυσιολογικός εξόμφαλος παρατηρείται μέχρι τις 
11 εβδομάδες και θα πρέπει να διαφοροποιείται από την 
ομφαλοκήλη και τη γαστρόσχιση. 

Άκρα 
Η παρουσία κάθε οστέινου τμήματος των άνω και κάτω 
άκρων και η παρουσία και ο κανονικός προσανατολι-
σμός των δύο άκρων χειρών και ποδών πρέπει να ανα-
γνωριστεί στην υπερηχογραφική εξέταση στις 11 έως 
13+6 εβδομάδες (Εικόνα 9). Οι τελικές φάλαγγες των 
χεριών μπορεί να είναι ορατές στις 11 εβδομάδες, ειδικά 
με διακολπική εξέταση (Εικόνα 10α). 

Γεννητικά όργανα 
Η αξιολόγηση των γεννητικών οργάνων και του φύλου 
βασίζεται στον προσανατολισμό του γεννητικού φύμα-
τος στη μέση επιμήκη διατομή , αλλά δεν είναι επαρκώς 
ακριβής για να χρησιμοποιηθεί για κλινικούς σκοπούς 
(Εικόνα 7α). 

Ομφάλιος λώρος 
Ο αριθμός των αγγείων του λώρου, η πρόσφυση του λώ-
ρου στον ομφαλό και η παρουσία κύστεων του λώρου 
πρέπει να σημειώνεται (Εικόνα 11α).

Γίνεται φανερό πως με βάση τις οδηγίες της ISUOG, το 
υπερηχογράφημα του πρώτου τριμήνου δεν αφορά απο-
κλειστικά τη μέτρηση του μήκους του εμβρύου και της αυχε-
νικής διαφάνειας αλλά περιλαμβάνει έναν ενδελεχή ανατο-
μικό έλεγχο κατά συνέπεια απαιτεί ειδίκευση και εμπειρία.

Εικόνα 2. Στη μέση η σωστή διατομή για τη μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας. Περιφερικά aπεικονίζονται λάθος 
διατομές.
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3. Mείζονες ανωμαλίες ανιχνεύσιμες στο 1ο τρίμηνο 
ανά συστήματα
Κεφαλή 
Η ανεγκεφαλία (Εικόνα 1δ) και η αλοβιακή ολοπροσε-
γκεφαλία (Εικόνα 1ε) πρέπει οπωσδήποτε να διαγνω-
στούν στο πρώτο τρίμηνο. 
Δεν διαγιγνώσκονται οι περισσότερες περιπτώσεις σχι-
στίας (χειλεοσχιστία, υπερωιοσχιστία). 
Οι ανωμαλίες του οπίσθιου εγκεφαλικού βόθρου (πχ 
Dandy Walker), η μικροκεφαλία, η αγενεσία του μεσο-
λοβίου και η υδροκεφαλία δεν είναι δυνατό να διαγνω-
στούν στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Οι ρινοφαρυγγικοί 
όγκοι επίσης δεν είναι δυνατό να αναγνωριστούν στο 
πρώτο τρίμηνο.

Σπονδυλική στήλη 
Οι περισσότερες περιπτώσεις δισχιδούς ράχης δεν θα γί-
νουν αντιληπτές στο πρώτο τρίμηνο (Εικόνα 3β).
Το ιεροκοκκυγικό τεράτωμα δεν είναι δυνατό να διαγνω-
στεί στο πρώτο τρίμηνο.

Θώρακας 
Η κυστική αδενωματώδης δυσπλασία και το πνευμονικό 
απόλυμα δεν είναι δυνατό να διαγνωστούν στο πρώτο 
τρίμηνο. Αντίθετα, πιο σοβαρές αλλά εξαιρετικά σπάνι-
ες ανωμαλίες όπως η αγενεσία του πνεύμονα πρέπει να 
αναγνωριστούν.
Η ανίχνευση της διαφραγματοκήλης εξαρτάται πιθανό-
τατα από το μέγεθος της βλάβης. Οι πιο σοβαρές περι-
πτώσεις είναι δυνατό να απεικονιστούν στο πρώτο τρί-
μηνο (4β).

Καρδιά 
Κάποιες καρδιακές ανωμαλίες είναι δυνατό να διαγνω-
στούν από το πρώτο τρίμηνο, όπως η τετραλογία Fallot, η 
μονήρης κοιλία, η ανωμαλία Ebstein (Εικόνα 4γ) και η κολ-
ποκοιλιακή επικοινωνία (4δ), ενώ κάποιες άλλες είναι πολύ 
λιγότερο πιθανό να γίνουν αντιληπτές τόσο νωρίς, όπως η 
υποπλαστική αριστερή κοιλία, η μετάθεση των μεγάλων αγ-
γείων και η ατρησία της πνευμονικής αρτηρίας. 12,13

Οι καρδιακοί όγκοι δεν είναι δυνατό να διαγνωστούν στο 
πρώτο τρίμηνο.

Κοιλιακό περιεχόμενο 
Η μεγακύστη πρέπει οπωσδήποτε να διαγνωστεί στο 

Εικόνα 3. α. Φυσιολογική σπονδυλική στήλη, β. Δισχιδής ράχη

Εικόνα 5. Φυσιολογικός στόμαχος και ήπαρ

Εικόνα 4. α. Φυσιολογική εικόνα καρδιάς και πνευμόνων, β. Διαφραγματοκήλη,
γ. Ανωμαλία Ebstein, δ. Κολποκοιλιακή επικοινωνία
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πρώτο τρίμηνο (Εικόνα 7β). 14

Η σοβαρή υδρονέφρωση λόγω στένωσης του ουρητήρα 
ή κυστεουρητηρικής παλινδρόμησης δεν είναι δυνατό να 
διαγνωστεί στο πρώτο τρίμηνο. Παρόμοια και οι ωοθη-
κικές κύστεις. Η ατρησία του δωδεκαδακτύλου ή άλλου 
σημείου του εντέρου επίσης δεν είναι δυνατό να διαγνω-
στούν στο πρώτο τρίμηνο. Οι περισσότερες περιπτώσεις 
ανωμαλιών των νεφρών όπως αγενεσία ή δυσπλασία δεν 
θα ανιχνευτούν στο πρώτο τρίμηνο.

Κοιλιακό τοίχωμα 
Η ομφαλοκήλη (Εικόνα 8β), η γαστρόσχιση και το σύν-
δρομο αμνιακής ταινίας πρέπει οπωσδήποτε να διαγνω-
στούν στο πρώτο τρίμηνο.14

Άκρα 
Οι περιπτώσεις έλλειψης τμημάτων ή ολόκληρων των 
άκρων θα πρέπει να διαγνωστούν στο πρώτο τρίμηνο της 
κύησης εφόσον έχουν ήδη επισυμβεί (Εικόνα 10β). Επίσης 
θα αναγνωριστούν πολλές περιπτώσεις πολυδακτυλίας (Ει-
κόνα 10γ). Κάποιες περιπτώσεις θανατηφόρου σκελετικής 
δυσπλασίας είναι επίσης δυνατό να διαγνωστούν κυρίως 
γιατί συνοδεύονται από αυξημένη αυχενική διαφάνεια.  

Γεννητικά όργανα 
Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση ανωμαλιών των γεννητι-
κών οργάνων στο πρώτο τρίμηνο. (Πίνακας 1)

4. Ανωμαλίες των οποίων η διάγνωση θα μας οδηγήσει 
σε χρωμοσωμικό έλεγχο
Στην ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών στο πρώτο 
τρίμηνο της κύησης και ειδικά για την τρισωμία 21, κάθε 
έγκυος με βάση την ηλικία της είναι γνωστό ότι διατρέχει 
έναν συγκεκριμένο κίνδυνο να κυοφορεί παθολογικό έμ-
βρυο. Η ανεύρεση ύποπτων υπερηχογραφικών ή βιοχημι-
κών δεικτών αυξάνει τον κίνδυνο και η απουσία τους τον 
ελαττώνει. Ως γενικός κανόνας, η αναγνώριση ανατομικών 
ανωμαλιών στο πρώτο τρίμηνο της κύησης πρέπει να εγείρει 
την υποψία υποκείμενης γενετικής ανωμαλίας. Ιδιαίτερα ο 
συνδυασμός παθολογικών ευρημάτων αυξάνει σημαντικά 
την πιθανότητα παρουσίας κάποιου γενετικού συνδρό-
μου. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη λήψη του ιστορικού που 
προηγείται του υπερηχογραφικού ελέγχου θα πρέπει να 
αναζητείται η ενδεχόμενη  ύπαρξη μέλους της οικογένειας 
με κάποιο κληρονομικό νόσημα. Τα πιο συνηθισμένα σύν-
δρομα όπως οι τρισωμίες 21, 13 και 18 και η τριπλοειδία 
έχουν χαρακτηριστικά ευρήματα, όπως η ολοπροσεγκεφα-
λία που χαρακτηρίζει την τρισωμία 13 και την τριπλοειδία, 
η ομφαλοκήλη που χαρακτηρίζει τις τρισωμίες 13 και 18 και 
η κολποκοιλιακή επικοινωνία και η ατρησία του δωδεκα-
δακτύλου που χαρακτηρίζει την τρισωμία 21.14,15 Από την 
άλλη μεριά υπάρχουν κάποιες ανατομικές ανωμαλίες που 
σπάνια συνδέονται με γενετικά νοσήματα όπως η ακρανία, 
η αγενεσία των άκρων και η μετάθεση των μεγάλων αγγεί-
ων. Δυστυχώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι αλγόριθμοι που 
να τροποποιούν επακριβώς την προυπάρχουσα στατιστική 
πιθανότητα κάποιας χρωμοσωμικής ή άλλης γενετικής ανω-
μαλίας με βάση τις συγκεκριμένες ανωμαλίες που ανιχνεύ-
ονται. Κατά συνέπεια, η συμβουλευτική για γενετικό έλεγχο 
σε περιπτώσεις αναγνώρισης ανατομικών ανωμαλιών δεν 
είναι το ίδιο ακριβής όσο είναι η αντίστοιχη σε περίπτωση 
δεικτών χρωμοσωμικής ανωμαλίας όπως η αυχενική δια-
φάνεια. Συνήθως, πραγματοποιείται μια αδρή εκτίμηση 
της συσχέτισης του συγκεκριμένου ευρήματος με γενετικές 
ανωμαλίες και συνυπολογίζεται η ηλικία της γυναίκας και 
τα λοιπά υπερηχογραφικά ευρήματα ώστε να βοηθηθεί το 
ζεύγος να αποφασίσει για το αν θα προχωρήσει ή όχι σε 
επεμβατικό έλεγχο.

5. Επίδραση του χρόνου διάγνωσης ανωμαλιών στη συ-
νέχιση της κύησης από τους γονείς
Η αξία της προγεννητικής διάγνωσης ανατομικών ανω-

Εικόνα 6. Φυσιολογικοί νεφροί
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μαλιών έγκειται καταρχάς στη δυνατότητα βελτίωσης του 
περιγεννητικού αποτελέσματος σε καταστάσεις που η μη 
γνώση μπορεί να επιβαρύνει την πρόγνωση, όπως η ατρη-
σία του οισοφάγου ή κάποιες συγγενείς καρδιοπάθειες 
όπως η τετραλογία Fallot ή η μετάθεση των μεγάλων αγ-
γείων. Επίσης προετοιμάζει ψυχολογικά τους γονείς σε 
περιπτώσεις όπως η χειλεοσχιστία ή η αγενεσία κάποιων 
δακτύλων ή και άκρου. 
Το νομικό πλαίσιο στη χώρα μας επιτρέπει τη διακοπή 
της κύησης από επιλογή της μητέρας, χωρίς να υπάρχει 
απαραίτητα παθολογία του εμβρύου ως την 12η εβδο-
μάδα της κύησης. Επιπλέον επιτρέπεται η διακοπή της 
κύησης μέχρι την 24η εβδομάδα, όταν ο προγεννητικός 

έλεγχος καταδείξει πως από την κύηση θα προκύψει 
«παθολογικό» νεογνό. Ο προγεννητικός υπερηχογρα-
φικός έλεγχος με την πρώιμη αναγνώριση ανατομικών 
ανωμαλιών φέρνει κάποιους γονείς αντιμέτωπους με το 
δίλημμα της συνέχισης ή διακοπής της κύησης. Ο ρόλος 
του περιγεννητιστή στις περιπτώσεις αυτές είναι ιδιαίτε-
ρα δύσκολος καθώς θα πρέπει να εξηγήσει στους γονείς 
την ακριβή σημασία των ευρημάτων για την πρόγνωση 
του εμβρύου. Σε καταστάσεις ευρημάτων ασύμβατων με 
τη ζωή εκτός της μήτρας, όπως η ανεγκεφαλία ή η νεφρι-
κή αγενεσία οι γονείς θα επιλέξουν μεταξύ της διακοπής 
της κύησης ή της συνέχισής της και του συμβιβασμού με 
τον νεογνικό θάνατο. Σε κάποιες άλλες ανατομικές ανω-
μαλίες που συνοδεύονται από σοβαρή αναπηρία και οι 
γονείς επιλέγουν τη διακοπή της κύησης, η πρωιμότερη 
διάγνωση επιτρέπει τη διακοπή της κύησης με ασφαλέ-
στερο τρόπο για τη μητέρα. Η κατάσταση είναι πιο πο-
λύπλοκη σε ανωμαλίες με αβέβαιη ή ήπια αναπηρία. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η πρώιμη διάγνωση επιτρέπει στους 
γονείς να αποφασίσουν τη συνέχιση ή όχι της κύησης, 
ενώ εάν η διάγνωση είχε καθυστερήσει πέραν του πρώ-
του τριμήνου, με βάση το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην 
Ελλάδα, ενδεχομένως η διακοπή της κύησης να μην ήταν 
επιλογή. Συχνά απαιτείται η συνεργασία με άλλες ειδι-
κότητες όπως ο εμβρυικός καρδιολόγος, ο παιδονευρο-
λόγος, ο νευροακτινολόγος ή και με γενετιστή ώστε να 
επιτευχθεί πληρέστερος έλεγχος και να προσφερθεί πιο 
ολοκληρωμένη συμβουλευτική.

6. Συζήτηση
Η εισαγωγή της μέτρησης της αυχενικής διαφάνειας 
για την ανίχνευση των χρωμοσωμικών ανωμαλιών και η 
μετέπειτα τεχνολογική βελτίωση των υπερήχων είχε ως 
συνέπεια να ανιχνεύονται ανατομικές ανωμαλίες στο 
πρώτο τρίμηνο της κύησης. Η διάγνωση των ανατομικών 
ανωμαλιών στο πρώτο τρίμηνο έχει πλεονεκτήματα κα-
θώς καθησυχάζει  νωρίτερα την πλειοψηφία των εγκύων 
και δίνει τη δυνατότητα επιλογής για τη συνέχιση της κύ-
ησης ή όχι σε περιπτώσεις σοβαρών ανωμαλιών σε ένα 
πρώιμο στάδιο της κύησης. Η διάγνωση των ανατομικών 
ανωμαλιών εξαρτάται από το είδος της βλάβης, καθώς 
υπάρχουν κάποιες που ανιχνεύονται πάντα αν γίνει συ-
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στηματικός έλεγχος, κάποιες άλλες που μπορεί να ανι-
χνευτούν ανάλογα με το βαθμό της βαρύτητάς τους και 
τέλος κάποιες που είναι αδύνατο να αναγνωριστούν γιατί 
οι αντίστοιχες φυσιολογικές ανατομικές δομές αναπτύσ-
σονται μετά το πρώτο τρίμηνο. Η ανεύρεση των ανωμαλι-
ών είναι πιο αποτελεσματική όταν υπάρχει συστηματική 
αναζήτησή τους. Η ISUOG έχει προτείνει οδηγίες σχε-
τικά με τον ανατομικό έλεγχο στο πρώτο τρίμηνο ώστε 
να αποτελέσουν βάση για την καθιέρωση από τις τοπικές 
αρχές και επιστημονικές εταιρίες συγκεκριμένων πρω-
τοκόλων διενέργειας υπερηχογραφημάτων στο πρώτο 
τρίμηνο. Όπως σε κάθε ιατρική πράξη, είναι ουσιώδης η 
εκπαίδευση, η πιστοποίηση και η αξιολόγηση των ιατρών 
που πραγματοποιούν τα υπερηχογραφήματα. Το Fetal 
Medicine Foundation είναι ένας μη κερδοσκοπικός ορ-
γανισμός που διενεργεί συνεχή αξιολόγηση των επαγγε-
λατιών υγείας που παρέχουν ανίχνευση χρωμοσωμικών 
ανωμαλιών στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Τέλος, παρά-
γοντες όπως ο σωματότυπος της εγκύου, η ανατομία της 
μήτρας και η θέση του εμβρύου είναι δυνατό να δυσχε-
ράνουν τον ανατομικό έλεγχο αλλά ο συνδυασμός της δι-
ακοιλιακής και διακολπικής υπερηχογραφικής εξέτασης 
είναι σχεδόν πάντα αποτελεσματικός. Η σχέση της ανα-
γνώρισης ανατομικών ανωμαλιών και της πιθανότητας 
υποκείμενης γενετικής ανωμαλίας δεν είναι ξεκάθαρη. 
Υπάρχουν κάποιες ανωμαλίες με ισχυρή συσχέτιση και 
κάποιες άλλες που σπάνια συνοδεύονται από χρωμοσω-
μικές ανωμαλίες. 
Ο ανατομικός έλεγχος του εμβρύου στο πρώτο τρίμηνο 
της κύησης αποτελεί μια από τις παραμέτρους του προ-
γεννητικού ελέγχου. Σε συνδυασμό με όλες τις υπόλοι-
πες, έχει ως τελικό σκοπό τη βελτίωση του περιγεννητι-
κού αποτελέσματος για τη μητέρα και το νεογνό.
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Summary
The implementation of first trimester screening for 
chromosomal abnormalities by the measurement of 
nuchal translucency and the following progress in 
ultrasound machines has led to the recognition of many 
structural defects in the first trimester of pregnancy. Early 
diagnosis offers many advantages, including the earlier 
reassurance of the majority of pregnant women and the 
option of continuing the pregnany or not in cases of 
severe abnormalities. Early diagnosis depends on the type 
of defect as there are some that will always be identified 
if a systematic examination is performed, others that will 
sometimes be identified according to their severity and 
finally some that could never be recognized in the first 
trimester as the corresponding normal structures develop 
only later in pregnancy. The diagnosis of abnormalities 

is more effective if a standard examination intented to 
identify them is performed. As in any medical procedures, 
it is essential to implement proper training, accreditation 
and revalidation of the health professionals that perform 
ultrasound scans. Finally, factors as maternal habitus, 
anatomic features of the uterus or the position of the fetus 
may compromise the anatomic survey. 

Key words: early detection, structural defects, prenatal diagnosis, 
first trimester ultrasound
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