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Περίληψη

Η κλασική παρακολούθηση της κύησης σχετίζεται με προ-
γραμματισμένες επισκέψεις που ξεκινάνε από την αρχή του 
2ου τριμήνου και επιτείνονται όσο πλησιάζουμε στο χρόνο 
του τοκετού. Αυτός ο σχεδιασμός έχει γίνει βασιζόμενος στο 
γεγονός ότι οι περισσότερες επιπλοκές της κύησης εκδηλώ-
νονται στο 3ο τρίμηνο της κύησης, ενώ η πρόβλεψη τους δεν 
ήταν δυνατή στο 1ο τρίμηνο. Νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι 
κατά την επίσκεψη για το υπερηχογράφημα του 1ου τριμή-
νου (αυχενική διαφάνεια), συνδυάζοντας υπερηχογραφικά 
στοιχεία με χαρακτηριστικά της εγκύου και συγκεκριμένους 
βιοχημικούς δείκτες, φαίνεται ότι μπορούμε να προβλέψου-
με ως ένα βαθμό τις περισσότερες από αυτές τις επιπλοκές, 
από το 1ο κιόλας τρίμηνο της κύησης. Σκοπός αυτού του 
άρθρου είναι να παραθέσει τα σημαντικότερα βιβλιογραφι-
κά δεδομένα γύρω από αυτό το θέμα. 

Λέξεις - κλειδιά: 1o τρίμηνο, προεκλαμψία, πρόωρος τοκετός

Εισαγωγή
Η κλασική παρακολούθηση της κύησης σχετίζεται με προ-
γραμματισμένες επισκέψεις που ξεκινάνε από την αρχή του 
2ου τριμήνου και επιτείνονται όσο πλησιάζουμε στο χρόνο 
του τοκετού. Αυτός ο σχεδιασμός έχει γίνει βασιζόμενος στο 
γεγονός ότι οι περισσότερες επιπλοκές της κύησης εκδηλώ-
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νονται στο 3ο τρίμηνο της κύησης, ενώ η πρόβλε-
ψη τους δεν ήταν δυνατή στο 1ο τρίμηνο. Νεότερα 
στοιχεία δείχνουν ότι κατά την επίσκεψη για το 
υπερηχογράφημα του 1ου τριμήνου (αυχενική δια-
φάνεια), συνδυάζοντας υπερηχογραφικά στοιχεία 
με χαρακτηριστικά της εγκύου και συγκεκριμένους 
βιοχημικούς δείκτες, φαίνεται ότι μπορούμε να προ-
βλέψουμε ως ένα βαθμό τις περισσότερες από αυτές 
τις επιπλοκές, από το 1ο κιόλας τρίμηνο της κύησης1.
Κι αυτό γιατί πολλές από αυτές τις επιπλοκές της 
κύησης οφείλονται σε προβλήματα της αγγείωσης 
του πλακούντα, και συνεπώς εμφανίζουν ομοιότη-
τες μεταξύ τους ως προς τον αιτιολογικό-παθοφυσι-
ολογικό μηχανισμό τους και το κοινό τους χαρακτη-
ριστικό είναι το γεγονός ότι η τροφοδοσία οξυγόνου 
και άλλων απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων προς 
τον πλακούντα δεν είναι επαρκής2. Ο ακριβής μη-
χανισμός, αλλά και ποιες γυναίκες θα εμφανίσουν 
αυτές τις επιπλοκές στην κύηση δεν είναι απολύτως 
ξεκάθαρο. Η ελαττωμένη τροφοδοσία του πλακού-
ντα με οξυγόνο, αλλά και άλλων απαραίτητων θρε-
πτικών συστατικών δεν έχει συνέπειες μόνο στην 
ανάπτυξη του εμβρύου, αλλά πυροδοτεί και μία σει-
ρά αντιδράσεων που επηρεάζουν και την κατάστα-
ση της εγκύου γενικότερα2.

Παθοφυσιολογία
Με την εμφύτευση του ζυγωτού ξεκινάει και η δημι-
ουργία νέο-αγγείωσης και ο πολλαπλασιασμός των 
κυττάρων-συγκυτιοτροφοβλάστης, έτσι ώστε πε-
ρίπου στις 10 εβδομάδες να έχει ολοκληρωθεί ένα 
σημαντικό μέρος της μετατροπής των σπειροειδών 
αρτηριών (κλάδοι των μητριαίων αρτηριών) στην 
κατάσταση που πρέπει να είναι στην κύηση, δηλα-
δή σε ευένδοτα αγγεία3. Τα αγγεία αυτά είναι εκτός 
εγκυμοσύνης μικρής διαμέτρου, με σκληρό μυϊκό 
τοίχωμα και κατά τη διάρκεια της κύησης μετατρέ-
πονται σε μεγαλύτερης διαμέτρου αγγεία, με τη δι-
άμετρό τους να αυξάνεται ακόμα και 10 φορές, έτσι 
ώστε να μπορέσουν να δεχθούν την πολύ αυξημένη 
ροή αίματος και διεισδύουν μέχρι και το εσωτερικό 
1/3 του μυομητρίου, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες 
τροφοδοσίας. Σε ένα ποσοστό γυναικών αυτές οι 
αλλαγές στη δομή των σπειροειδών αγγείων, αλλά 
και στο βάθος διείσδυσης τους δεν επιτυγχάνεται4. 
Το τελικό τμήμα αυτών των αγγείων δεν διαστέλλε-
ται όπως θα αναμέναμε, τα λεία μυϊκά κύτταρα του 
τοιχώματός τους δεν αντικαθίστανται από κύτταρα 
συγκυτιοτροφοβλάστης, με αποτέλεσμα να παραμέ-
νουν άκαμπτα και να μην μπορούν να υποδεχθούν 
την αυξημένη ποσότητα αίματος, ενώ και όσον αφο-

ρά στη διείσδυση αυτών των αγγείων στο μυομήτριο, 
δεν καταφέρνει να φτάσει στο επιθυμητό βάθος και 
συχνά δεν ξεπερνάει το επίπεδο του φθαρτού. Τα 
ευρήματα αυτά τα συναντάμε σε κυήσεις που επι-
πλέκονται από προεκλαμψία, υπολειπόμενη ενδο-
μήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης του εμβρύου 
(IUGR), καθ’έξιν αποβολές και σε ορισμένες περι-
πτώσεις πρόωρων τοκετών5.
Οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους τα σπειροειδή 
αγγεία μπορεί να μην καταφέρουν να έχουν την επι-
θυμητή μορφή-μετατροπή στην κύηση δεν είναι τε-
λείως γνωστοί. Όσον αφορά στους κύριους λόγους 
που ενοχοποιούνται είναι καταρχήν η ανεπαρκής 
τροφοβλαστική διείσδυση. Υπάρχουν μελέτες που 
δείχνουν ότι ουσίες που απελευθερώνονται από την 
τροφοβλάστη κατά το στάδιο της διείσδυσης είναι 
απαραίτητες για την μετατροπή των σπειροειδών 
αγγείων6. Επίσης φαίνεται ότι η ανοσολογική αλλη-
λεπίδραση εγκύου-εμβρύου, με την είσοδο τροφο-
βλαστικών κυττάρων στην κυκλοφορία της εγκύου, 
παίζει κάποιο ρόλο7. Μελέτες έχουν δείξει ότι μία 
κατηγορία εμβρυϊκών τροφοβλαστικών κυττάρων 
που έχουν ιδιότητες παρόμοιες με κύτταρα φυσι-
κούς «φονείς» (natural killer cells - ΝΚ) βρίσκονται 
σε αρκετά υψηλά επίπεδα στον φθαρτό και σε περι-
πτώσεις με ειδικό τύπο ιστιοσυμβατότητας (HLA-C) 
της εγκύου μπορεί αντίστοιχα να διευκολύνουν ή να 
εμποδίσουν την μετατροπή των σπειροειδών αγγεί-
ων. Τέλος έχουν ενοχοποιηθεί και διάφοροι βιοχη-
μικοί παράγοντες, και κυρίως οι αγγειογενετικοί 
παράγοντες PlGF και VEGF, οι οποίοι φαίνεται 
να παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι χαμηλές τιμές PlGF 
και οι υψηλές τιμές του υποδοχέα αποδόμησης του 
PlGF και VEGF εμφανίζονται μετά το πέρας της 
μετατροπής των σπειροειδών αρτηριών8-10. Σε γενι-
κές γραμμές προϊόντα φλεγμονώδους αντίδρασης, 
κυρίως οι κυττοκίνες εμποδίζουν την τροφοβλαστι-
κή διείσδυση11-14.
Οι αλλαγές αυτές στην τροφοδοσία του πλακούντα 
λόγω της σχετικής ισχαιμίας που οφείλεται στη μη 
μετατροπή των σπειροειδών αρτηριών στην αναμε-
νόμενη κατάσταση της κύησης, οδηγεί σε μία σειρά 
τοπικών και γενικών αλλαγών15-18. Οι αλλαγές στα 
σπειροειδή αγγεία και στις μητριαίες αρτηρίες μει-
ώνουν την παροχή θρεπτικών ουσιών κυρίως στο με-
σολάχνιο χώρο και οδηγούν στην πρόκληση οξειδω-
τικού στρες, λόγω των αυξημένων ριζών οξυγόνου ή 
της μειωμένης ποσότητας αντιοξειδωτικών ουσιών, 
πράγμα που συμβαίνει σε περιπτώσεις πλακουντι-
ακής ανεπάρκειας. Στην προεκλαμψία οι αλλαγές 
του πλακούντα που σχετίζονται με την αποτυχία με-
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τατροπής των σπειροειδών αρτηριών οδηγούν στην 
απελευθέρωση προϊόντων στη μητρική κυκλοφορία 
που ευθύνονται για την κλινική εικόνα19-22.

Μεταβολές στην κυματομορφή του Doppler των 
μητριαίων αρτηριών στην κύηση
Σε γυναίκες που δεν είναι έγκυες καθώς και στην 
αρχόμενη κύηση, το Doppler των μητριαίων αρτη-
ριών χαρακτηρίζεται από χαμηλές τελοδιαστολικές 
ταχύτητες και πρώιμο διαστολικό κομβίο. Η αντί-
σταση των μητριαίων αρτηριών επηρεάζεται από 
διάφορους παράγοντες όπως τον καρδιακό ρυθμό 
της μητέρας, τη χρήση αντιϋπερτασικής αγωγής, τις 
ορμονικές αλλαγές του καταμήνιου κύκλου και το 
χρόνιο υπερανδρογονισμό, όπως συμβαίνει στην 
περίπτωση του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών. 
Η αντίσταση στη ροή του αίματος εντός της μητρο-
πλακουντιακής κυκλοφορίας μεταδίδεται στις μη-
τριαίες αρτηρίες και εκφράζεται μέσω του δείκτη 
παλμικότητας (PI) και του δείκτη αντίστασης (RI). 
Η τιμή του PI επηρεάζεται από παράγοντες όπως η 
εθνικότητα της εγκύου και είναι υψηλότερη σε γυναί-
κες με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ). Οι 
τιμές των δεικτών PI και RI των μητριαίων αρτηριών 
ελαττώνονται με την αύξηση της ηλικίας κύησης, κάτι 
που θεωρείται ότι σχετίζεται με την πτώση στην αντί-
σταση των μητριαίων αγγείων ως συνεπεία της διείσ-
δυσης της τροφοβλάστης. Σύμφωνα με μια προοπτική 
μελέτη των Gomez και συν, η μέση τιμή του ΡΙ των 
μητριαίων αρτηριών συνέχισε να ελαττώνεται στο 
τρίτο τρίμηνο μέχρι και την 34η εβδομάδα23.
Η παρουσία κομβίων (notching) φαίνεται να απο-
τελεί ένα σύνηθες στοιχείο  της κυματομορφής του 
Doppler των μητριαίων αρτηριών στην κύηση. Ανευ-
ρίσκεται σε ποσοστό 46-64% των φυσιολογικών κυ-
ήσεων στο πρώτο τρίμηνο. Μετά τις 20 εβδομάδες, 
το διαστολικό κομβίο ορίζεται ως μία πτώση τουλά-
χιστον 50 cm/s σε σχέση με τη μέγιστη διαστολική 
ταχύτητα24. Η συχνότητα εμφάνισης κομβίου ελατ-
τώνεται με την αύξηση της ηλικίας κύησης μέχρι την 
25η εβδομάδα κύησης και στη συνέχεια παραμένει 
σταθερή. Το πρώιμο διαστολικό κομβίο σχετίζεται 
συχνά με μειωμένες διαστολικές ταχύτητες σε σύ-
γκριση με εκείνες της όψιμης διαστολής και αντα-
νακλά την ελαστικότητα των αγγείων23,25. Η ύπαρξη 
επίμονου πρώιμου διαστολικού κομβίου θεωρείται 
ότι σχετίζεται με παθολογικό μητρικό αγγειακό 
τόνο, ενώ η παθολογική πλακουντοποίηση οδηγεί 
σε αυξημένη αντίσταση των μητριαίων αρτηριών26. 
Συμπερασματικά, η παρουσία κομβίου χαρακτηρί-
ζεται από χαμηλή θετική προγνωστική αξία για προ-

εκλαμψία και ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη, 
σε αντίθεση με την 97% αρνητική προγνωστική αξία 
που έχει  για αυτές τις παθολογικές καταστάσεις σε 
πληθυσμούς υψηλού κινδύνου. Η πτωχή επαναληψι-
μότητα του κομβίου οδήγησε στον αποκλεισμό του 
από περαιτέρω μελέτες, δίνοντας τη θέση του σε πιο 
αντικειμενικές παραμέτρους αγγειακής αντίστασης, 
όπως το ΡΙ. Εξάλλου, κατά τον υπολογισμό του ΡΙ 
[(συστολική – τελοδιαστολική ταχύτητα)/μέση τα-
χύτητα], ελέγχεται εμμέσως η παρουσία ή απουσία 
πρώιμου διαστολικού κομβίου.
Η μελέτη του Doppler των μητριαίων αρτηριών πα-
ρέχει τη δυνατότητα πρόβλεψης επιπλοκών της κύη-
σης, σχετιζόμενων με μητροπλακουντιακή ανεπάρ-
κεια, πριν την κλινική εκδήλωσή τους. Για περίπου 
30 χρόνια, το Doppler χρησιμοποιείται ως εργαλείο 
πληθυσμιακού ελέγχου (screening test) για την πα-
ρουσία μητροπλακουντιακής ανεπάρκειας, κυρίως 
στο δεύτερο τρίμηνο (18-23+6 εβδομάδα κύησης)27, 
παρέχοντας τη δυνατότητα πρώιμης πρόβλεψης δια-
φόρων μαιευτικών επιπλοκών και επιτρέποντας έτσι 
τον καλύτερο έλεγχο των κυήσεων και τη δυνατότη-
τα αποτελεσματικής παρέμβασης για τη μείωση της 
μητρικής/εμβρυικής νοσηρότητας και θνητότητας.
Πρόβλεψη δυσμενούς έκβασης της κύησης
Περίπου το 2-8% των κυήσεων επιπλέκεται από 
προεκλαμψία28. Η παθολογική αυτή κατάσταση δι-
ακρίνεται σε πρώιμη (χαρακτηρίζεται από την ανά-
γκη τοκετού πριν ακόμα την 34η εβδομάδα της κύη-
σης) και όψιμη προεκλαμψία.
Η πρώιμη προεκλαμψία ειναι πιο σπάνια (0,4-1%) 
αλλά είναι και πιο βαριά κατάσταση, λόγω της επα-
κόλουθης προωρότητας και υπολειπόμενης ανάπτυ-
ξης, σε συνδυασμό με την αυξημένη μακροχρόνια 
μητρική καρδιαγγειακή νοσηρότητα28-31. Η κατάστα-
ση αυτή σχετίζεται με διαταραχή της διείσδυσης της 
τροφοβλάστης, που με τη σειρά της χαρακτηρίζεται 
από ισχαιμία και οξειδωτικό stress.
Η όψιμη προεκλαμψία θεωρείται ότι είναι επακό-
λουθο μητρικής καρδιαγγειακής και μεταβολικής 
προδιάθεσης για ενδοθηλιακή  δυσλειτουργία. Ο 
πλακούντας, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να εί-
ναι φυσιολογικός ή να παρουσιάζει ελάχιστες ιστο-
παθολογικές ανωμαλίες. Συνεπώς οι παράμετροι 
του Doppler των μητριαίων αρτηριών μπορεί να 
παραμένουν φυσιολογικοί. Η υπολειπόμενη ανά-
πτυξη του εμβρύου που αναπτύσσεται απουσία της 
προεκλαμψίας μπορεί επίσης να σχετίζεται με πα-
θολογική πλακουντοποίηση32. Δεδομένης της κοινής 
αιτιολογικής προέλευσης της υπολειπόμενης ανά-
πτυξης του εμβρύου και της προεκλαμψίας, ιδίως 
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της πρώιμης, η σημασία του Doppler των μητριαίων 
αρτηριών έχει μελέτηθει σε διάφορους πληθυσμούς 
προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση του με αυτές 
τις μαιευτικές επιπλοκές.
Οι Plasencia και συν. μελέτησαν το διαδοχικό έλεγ-
χο στο πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο και συμπέρα-
ναν ότι, με τη μέθοδο του διαδοχικού πληθυσμιακού 
ελέγχου στις 11-14 εβδομάδες κύησης και στις 21-
24 εβδομάδες κύησης, περίπου το 75% των γυναι-
κών που αρχικά είχαν χαρακτηριστεί ως υψηλού 
κινδύνου, τελικά αποδείχθηκαν ασθενείς χαμηλού 
κινδύνου, επιτρέποντας έτσι τον περιορισμό των 
γυναικών υψηλού κινδύνου που απαιτούν αυξημένη 
παρακολούθηση33-34.
Μια παρόμοια μελέτη από τους Gomez και συν. έδει-
ξε ότι η αυξημένη τιμή του δείκτη παλμικότητας (ΡΙ) 
των μητριαίων αρτηριών πάνω από τη 95η εκατοστιαία 
θέση  σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για δυσμενή έκ-
βαση. Στην περίπτωση που η τιμή του ΡΙ είναι αυξη-
μένη στο πρώτο τρίμηνο και φυσιολογική στο δεύτερο 
τρίμηνο, οι γυναίκες αυτές εξακολουθούν να διατρέ-
χουν αυξημένο κίνδυνο για μαιευτικές επιπλοκές35.
Παρόλο που ο κίνδυνος προεκλαμψίας είναι διπλά-
σιος στις δίδυμες κυήσεις, οι περισσότερες μελέτες 
έχουν πραγματοποιηθεί για μονήρεις κυήσεις. Οι 
Svirsky και συν.36 διαπίστωσαν ότι ο δείκτης παλμι-
κότητας (ΡΙ) των μητριαίων αρτηριών είναι στατι-
στικά σημαντικά χαμηλότερος στις δίδυμες κυήσεις 
σε σχέση με τις μονήρεις και ότι τα διχοριακά δίδυ-
μα έχουν χαμηλότερο ΡΙ σε σχέση με τα μονοχορι-
ακά δίδυμα. Επίσης οι γυναίκες με δίδυμες κυήσεις 
επιπλεγμένες με προεκλαμψία έχουν σημαντικά 

υψηλότερη μέση αρτηριακή  πίεση  σε σχέση με 
τις φυσιολογικές, αλλά γενικά οι τιμές του ΡΙ των 
μητριαίων αρτηριών είναι σημαντικά χαμηλότερες 
σε σύγκριση με τις μονήρεις κυήσεις. Αυτό αποδί-
δεται σε υπεραντιστάθμιση της αιματικής ροής στον 
πλακούντα. Αντίστοιχες μελέτες σε δίδυμες κυήσεις 
κατά το δεύτερο τρίμηνο  επιβεβαιώνουν χαμηλό-
τερες τιμές ΡΙ κατά τη διάρκεια της κύησης, με πε-
ραιτερώ μείωση αυξανόμενης της ηλικίας κύησης37.

Πολυπαραγοντική προσέγγιση με βιοφυσικούς και 
βιοχημικούς δείκτες
Προεκλαμψία
Η αναγνώριση των γυναικών με αυξημένο κίνδυνο 
δυσμενούς μαιευτικής έκβασης γενικά βασίζεται 
στο ιστορικό τους38-39. Ο πληθυσμιακός έλεγχος με 
βάση αποκλειστικά το ιστορικό της μητέρας μπορεί 
να ανιχνεύσει το ένα τρίτο των γυναικών που τελι-
κά θα αναπτύξουν προεκλαμψία αλλά αυτή η προ-
σέγγιση υστερεί στις άτοκες γυναίκες. Οι Poon και 
συν. έδειξαν ότι τα ποσοστά ανίχνευσης της πρώ-
ιμης προεκλαμψίας, της όψιμης προεκλαμψίας και 
της υπέρτασης της κύησης κυμαίνονται αντίστοι-
χα στο 47%, 41% και 31% (10% ψευδώς θετικά) με 
βάση το ιστορικό (ιστορικό προεκλαμψίας, χρόνιας 
υπέρτασης, μέθοδος σύλληψης) και τα δημογραφικά 
στοιχεία της μητέρας (ηλικία, δείκτης μάζας σώματος, 
εθνικότητα). Τα ποσοστά αυτά μπορούν να αυξηθούν 
σε 81%, 45% και 35% αν συνεκτιμηθεί και το Doppler 
των μητριαίων αρτηριών του πρώτου τριμήνου. Συνυ-
πολογίζοντας και τη μέση αρτηριακή πίεση των γυναι-
κών, προκύπτει μια περαιτέρω αύξηση των παραπάνω 

Δείκτης Μηχανισμός δράσης Μεταβολή επιπέδων 
σχετιζόμενη με 
προεκλαμψία

PAPP-A Διείσδυση τροφοβλάστης και ανάπτυξη 
εμβρυικών κυττάρων

↓

PIGF Πολλαπλασιασμός και εμφύτευση της 
τροφοβλάστης

↓

sFlt-1 Αναστολή αγγειογένεσης ↑

Inh-A & Act-A Διατήρηση της λειτουργικότητας των 
σπειροειδών αρτηριών

↓

Seng Αναστολή αγγειογένεσης ↑

PP13 Εμφύτευση πλακούντα και αναδιαμόρφωση ↓

ADAM12 Εμβρυική και πλακουντιακή ανάπτυξη ↓

Πίνακας 1: Βιοχημικοί δείκτες πρώτου τριμήνου σχετιζόμενοι με προεκλαμψία
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ποσοστών σε 89%,57% και 50% αντιστοίχως40.
Πολλαπλοί βιοχημικοί δείκτες έχουν μελετηθεί σαν 
πιθανοί δείκτες δυσμενούς μαιευτικής έκβασης (Πί-
νακας 1).
Παρά τη σαφή συσχέτιση μεταξύ αυτών των βιοχη-
μικών δεικτών και του κινδύνου προεκλαμψίας, κα-
νένας από αυτούς δεν έχει δείξει ικανή ευαισθησία 
και ειδικότητα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ο ίδιος αποκλειστικά ως δοκιμασία διαλογής. Ικα-
νοποιητικά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί μόνο 
με τη χρήση και την συνεκτίμηση πολλαπλών πα-
ραμέτρων. Ένα τέτοιο μοντέλο περιγράφηκε από 
τους Poon και συν. το 200941, σύμφωνα με το οποίο, 
συνεκτιμώντας το ιστορικό της μητέρας, το δείκτη 
παλμικότητας των μητριαίων αρτηριών (ΡΙ), τη μέση 
αρτηριακή πίεση, τo PAPP-A και το PIGF, επιτεύ-
χθει ένα ποσοστό ανίχνευσης για την πρώιμη προε-
κλαμψία περίπου 93% (5% ψευδώς θετικό). 

Ανάλογα μοντέλα έχουν μελετηθεί σε διάφορους 
πληθυσμούς
Η πρόσφατη εφαρμογή του ελεύθερου εμβρυικού 
DNA  στο μητρικό αίμα για την προγεννητική δι-
άγνωση της ανευπλοειδίας ίσως μπορεί να έχει και 
άλλες διαγνωστικές εφαρμογές. Υψηλότερα επί-
πεδα ελεύθερου εμβρυικού DNA έχουν βρεθεί σε 
γυναίκες που αναπτύσσουν προεκλαμψία και θε-
ωρείται ότι σχετίζεται με την αυξημένη απόπτωση 
του πλακούντα εξαιτίας της υποξίας και του οξει-
δωτικού stress της πλακουντιακής ανεπάρκειας42. 
Σημαντικά αυξημένα επίπεδα cffDNA διαπιστώνο-
νται στην πρώιμη ή σοβαρή προεκλαμψία και προ-
ηγούνται των κλινικών συμπτωμάτων. Η εθνικότητα 
της μητέρας, ο δείκτης μάζας σώματος και το κάπνι-
σμα είναι γνωστό ότι επηρρεάζουν τα επίπεδα του 
cffDNA. Παρόλα αυτα, τα παραπάνω δεδομένα δεν 
αποδείχθηκαν στατιστικά σημαντικά για τη χρήση 
του ελεύθερου εμβρυικού DNA αποκλειστικά για 
την πρόβλεψη της προεκλαμψίας43.

Υπολειπόμενη ανάπτυξη του εμβρύου
Πολλοί παράγοντες που έχουν μελετηθεί για την 
πρόβλεψη της προεκλαμψίας, έχουν επίσης μελετη-
θεί και για την πρόβλεψη της υπολειπόμενης ανάπτυ-
ξης του εμβρύου. Ερευνητές από το Fetal Medicine 
Foundation έχουν επινοήσει ένα μοντέλο για την 
πρόβλεψη των εμβρύων που είναι μικρά για την ηλι-
κία κύησης (SGA), βασιζόμενο σε διάφορους μητρι-
κούς παράγοντες και βιοχημικούς δείκτες, όπως στη 
μέση αρτηριακή πίεση, την αυχενική διαφάνεια, την 
ελεύθερη β-hCG, την PAPP-A, το δείκτη παλμικό-

τητας των μητριαίων αρτηριών (ΡΙ), τον PIGF, την 
PP13, την ADAM12 και την disintegrin. Το μοντέλο 
αυτό κατάφερε ένα ποσοστό ανίχνευσης των SGA 
εμβρύων, που απαιτούν τοκετό πριν τις 37 εβδομά-
δες κύησης, περίπου 73% (10% ψευδώς θετικά)43. 
Μια ανάλογη μελέτη του ίδιου ερευνητικού κέντρου 
έδειξε ένα ποσοστό ανίχνευσης των  πρόωρων SGΑ 
εμβρύων που κυμαίνεται στο 52,3% (10% ψευδώς 
θετικά), όταν συνεκτιμηθούν τα χαρακτηριστικά της 
μητέρας, το ΡΙ των μητριαίων αρτηριών, η μέση αρ-
τηριακή πίεση, η PAPP-A και ο PIGF44.
Μια πιο πρόσφατη μελέτη των Crovetto και συν.45-

46  συνυπολόγισε τους a priori παράγοντες κινδύνου 
της μητέρας, συμπεριλαμβανομένης της μέσης αρτη-
ριακής πίεσης, την PAPP-A και την ελεύθερη β-hCG 
στις 8-10 εβδομάδες κύησης και το ΡΙ των μητριαίων 
αρτηριών στις 11-13+6 εβδομάδες κύησης. Το αποτέ-
λεσμα ήταν ένα ποσοστό ανίχνευσης των πρώιμων 
SGA εμβρύων περίπου 75% (10% ψευδώς θετικά) 
σε περίπτωση ταυτόχρονης προεκλαμψίας, ενώ το 
ποσοστό αυτό ελαττωνόταν στο 30% σε περίπτωση 
απουσίας προεκλαμψίας. Τα ποσοστά ανίχνευσης 
των όψιμων SGA εμβρύων κυμαίνονταν στο 31,3% 
και 22,3% για τις περιπτώσεις παρουσία και απου-
σία προεκλαμψίας αντίστοιχα. Συμπερασματικά, η 
αποτελεσματικότητα του ελέγχου του πρώτου τριμή-
νου για τα πρώιμα SGA έμβρυα επηρρεάζεται ισχυ-
ρά από την ταυτόχρονη παρουσία προεκλαμψίας. 
Όσον αφορα το χαμηλό ποσοστό ανίχνευσης των 
όψιμων SGΑ εμβρύων, ο έλεγχος του πρώτου τριμή-
νου ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνώρι-
ση των γυναικών που θα μπορούσαν να ωφεληθούν 
από τον υπερηχογραφικό έλεγχο της εμβρυικής 
ανάπτυξης του τρίτου τριμήνου 47-48.
 
Δίδυμη κύηση και δυνατότητα πρόβλεψης του συν-
δρόμου εμβρυοεμβρυϊκής μετάγγισης (TTTS) στο 
πρώτο τρίμηνο:
Το  σύνδρομο εμβρυο-εμβρυϊκής  μετάγγισης 
(TTTS: Twin-to-Twin Transfusion Syndrome) απο-
τελεί μία σοβαρότατη επιπλοκή  των μονοχοριακών 
διδύμων κυήσεων, με επίπτωση που  μπορεί να αγγί-
ζει  το 5-20%, ενώ στο γενικό πληθυσμό απαντάται 
περίπου σε 1-3/10000 γεννήσεις. Συνοδεύεται από 
σημαντική νοσηρότητα  και  θνησιμότητα, του ενός ή 
και των δύο εμβρύων49. Το TTTS αφορά στην παθο-
λογική οντότητα όπου  υπάρχει  ενδομήτρια τοπική 
εκτροπή του αίματος,  από  την κυκλοφορία του ενός 
διδύμου (έμβρυο-δότης)  στο άλλο (έμβρυο-δέκτης). 
Στον πλακούντα των μονοχοριακών κυήσεων, υπάρ-
χει πλήθος αναστομώσεων μεταξύ των αγγείων, 
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Μελέτη Έτος Πληθυσμός 
Μελέτης

Μέγεθος 
Πληθυσμού 

(N)

Ηλικία κύησης 
κατά τη μέτρηση 

του CL (εβδομάδ.)

CL 
αναφοράς  

(mm)

Μέσο CL 
(mm)

Προγνωστικότητα 
του Π.Τ.

Zorzoli και συν. 91 1994 Τυχαίος 154 12 ΟΧΙ
Hasegawa και συν. 92 1996 Χαμηλού 

κινδύνου
298 8-12 < 30 ΟΧΙ

Rosenberg  και συν. 83 1995 Τυχαίος 280 1ο Τρίμηνο 37±5.9 Τελειόμηνα ΟΧΙ
36±5.2 <25weeks

Zalar  και συν. 82 1998 Τυχαίος 373 11 < 40 48.2±8.8 Όλα ΝΑΙ
(11.3±1.9) < 30 46.7±6.4 Πρωτοτοκία

49.5±9.8 Πολυτοκία
Naim  και συν.  90 2002 Χαμηλού 

κινδύνου
154 < 16 < 30 31 (20%) ΝΑΙ

30-35 59 (38%)
35-40 44 (29%)
> 40 20 (13%)

Berghella  και συν.78 2003 Υψηλού 
κινδύνου

183 10-13+6 < 25 33.7±6.9 Πρόωρα ΟΧΙ

35.0±6.8 Τελειόμηνα
Carvalho  και συν. 81 2003 Τυχαίος 529 11-14 < 20 42.4 Όλα ΟΧΙ

42.7 Τελειόμηνα
40.6 Πρόωρα

Conoscenti  και 
συν.77

2003 Τυχαίος 2469 13-15+6 44.2±5.4 Όλα ΟΧΙ

44±5 Τελειόμηνα
44±6 Πρόωρα

Tsikouras  και συν.85 2007 Υψηλού 
κινδύνου

500 9-12 < 30 216(43%) ΝΑΙ

≥ 30 284(57%)
Ozdemir  και συν. 80 2007 Τυχαίος 152 10-14 < 27 40.9±4.8 Τελειόμηνα ΟΧΙ

< 39 38.6±6.3 Πρόωρα
Antsaklis  και συν. 79 2009 Τυχαίος 1113 11-14 < 27 40.6±5.5 Όλα ΟΧΙ

< 30 40.8±5.5 Τελειόμηνα
38.9±5.5 Πρόωρα

Greco  και συν. 86 2011 Τυχαίος 1508 11-14 Ενδοτρ. 32.4 Όλα ΝΑΙ
Τρ.-Ισθμ. 45.3 Όλα
Ενδοτρ. 32.5 >34 εβδ.
Τρ.-Ισθμ. 45.4 >34 εβδ.
Ενδοτρ. 27.5 <34 εβδ.
Τρ.-Ισθμ. 41.4 <34 εβδ.

Souka  και συν. 87 2011 Τυχαίος 528 11-14 Ενδοτρ. 33 Όλα ΝΑΙ
βραχύτερο <37 εβδ.
βραχύτερο <34 εβδ.
βραχύτερο <32 εβδ.

Greco  και συν. 88 2012 Τυχαίος 9974 11-14 Ενδοτρ. 32 Τελειόμηνα ΝΑΙ
31 34-36 εβδ
29 <34 εβδ.

CL: Μήκος τραχήλου, Π.Τ.: Πρόωρος Τοκετός, Ενδοτρ.: Ενδοτραχηλικό μήκος, Τρ.-Ισθμ.: τραχηλο-ισθμικό μήκος

Πίνακας 1: Μελέτες για την πρόβλεψη του πρόωρου τοκετού μέσω της πρώιμης υπερηχογραφικής 
μέτρησης του  μήκους του τραχήλου.
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τα οποία μεταφέρουν αίμα προς το ένα ή το άλλο 
έμβρυο. Η κατάσταση αυτή είναι φυσιολογική και 
αναμενόμενη. Κρίσιμη περίοδος, όσον αφορά στην 
εκδήλωση του συνδρόμου αυτού, είναι το διάστημα 
μεταξύ 16ης και 25ης εβδομάδας της κύησης. Στο 
διάστημα αυτό υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη του πλα-
κούντα, ο οποίος συνήθως σταματά να αναπτύσσε-
ται πέραν της 25ης εβδομάδας50.
Η δυσαναλογία  της ροής του αίματος  του πλακού-
ντα διαμέσου των αναστομώσεων αυτών, οδηγεί 
σε υπογκαιμία του διδύμου-δότη, με ολιγουρία/
ανουρία  και ολιγάμνιο, και σε υπερογκαιμία του 
διδύμου-δέκτη, με πολυουρία και υδράμνιο. Υπε-
ρηχογραφικά ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρή-
ματα είναι η μη απεικόνιση της ουροδόχου κύστης 
του εμβρύου-δότη, λόγω της ανουρίας. Τα δύο τρίτα 
των εμβρύων-δεκτών παρουσιάζουν καρδιακή επι-
βάρυνση διατατικού τύπου λόγω της επιβάρυνσης, 
η οποία συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο ενδομήτρι-
ου θανάτου. Συστήματα ταξινόμησης της καρδιακής 
δυσλειτουργίας έχουν αναπτυχθεί, αλλά η χρησιμό-
τητά τους στην πρόβλεψη της βαρύτητας του TTTS 
παραμένει αμφιλεγόμενη. Το ΤΤTS  χωρίζεται σε 
πέντε στάδια βαρύτητας, βάσει των υπερηχογραφι-
κών κριτηρίων κατά Quintero, στο δεύτερο τρίμηνο 
της κύησης51-53.
Έχουν μελετηθεί πολλοί υπερηχογραφικοί δεικτές, 
στο πρώτο τρίμηνο της κύησης, που σχετίζονται με 
την εμφάνιση TTTS, προκειμένου για την έγκαι-
ρη διάγνωση του συνδρόμου. Οι υπερηχογραφικοί 
δείκτες που έχουν μελετηθεί περισσότερο είναι: η 
αυχενική διαφάνεια, το κεφαλουραίο μήκος και η 
ροή στον φλεβώδη πόρο54. Η ποσότητα του αμνια-
κού υγρού στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης αποτελεί 
σημαντικό δείκτη του συνδρόμου, όμως στο πρώτο 
τρίμηνο της κύησης δεν φαίνεται να παίζει κάποιο 
ρόλο, καθώς από 11-13+6 εβδομάδες, το αμνιακό 
υγρό παράγεται κυρίως από τον πλακούντα παρά 
από την εμβρυϊκή διούρηση55-56. Συγκεκριμένα, ανυ-
δράμνιο δεν έχει παρατηρηθεί πριν τις 16 εβδομά-
δες, ακόμα και σε περιπτώσεις  αμφοτερόπλευρης 
συγγενούς εμβρυϊκής νεφρικής αγενεσίας57-58.
H μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας αποτελεί ένα 
σημαντικό υπερηχογραφικό δείκτη για την πρό-
βλεψη χρωμοσωμικών ανωμαλιών και καρδιακών 
ανωμαλιών του εμβρύου, στο πρώτο τρίμηνο της 
κύησης59-60. Οι Sebire και συν. παρατήρησαν ότι η 
αυξημένη αυχενική διαφάνεια (ΝΤ) στο ένα από τα 
δίδυμα, αποτελεί πιθανώς ένα πρώιμο προγνωστικό 
δείκτη TTTS, αντικατοπτρίζοντας την υπερογκαι-
μία και υπερδυναμική κυκλοφορία του διδύμου-δέ-

κτη. Παρόλα αυτά η απόλυτη τιμή της ΝΤ, ακόμη 
και πάνω από την 95η εκατοστιαία  θέση, δεν φαί-
νεται να συσχετίζεται  με την πρόβλεψη του TTTS61.  
Όμως, η διαφορά των τιμών της ΝΤ μεταξύ των δι-
δύμων, ειδικά όταν  παρουσίαζε απόκλιση της τάξης 
του 25%,  προδιέθετε για 33% πιθανότητα εμφάνι-
σης του TTTS ή πρώιμου εμβρυϊκού θανάτου,  σε 
αντίθεση με το 10%  που παρουσίαζε η ομάδα των 
διδύμων που είχαν απόκλιση  στις τιμές της NT μι-
κρότερη του 20%. Οι Kagan και συν. κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι απόκλιση της τιμής της ΝΤ πάνω 
από 20% μεταξύ των διδύμων, εντοπίζει το 63% των 
πρώιμων εμβρυϊκών θανάτων και το 52% του σοβα-
ρού TTTS, με 20% ψευδώς θετικά αποτελέσματα54. 
Απόκλιση αυτού του βαθμού παρατηρείται στο 25% 
των μονοχοριακών διδύμων και συνεπάγεται κίνδυνο 
άνω του 30% για εμφάνιση του TTTS. Εάν η απόκλι-
ση είναι μικρότερη του 20%, η πιθανότητα επιπλο-
κών είναι μικρότερη του 10%. Στην ίδια μελέτη  μόνο 
το 30% των κυήσεων, στις οποίες ανευρέθηκαν  πα-
ράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη TTTS, εξελίχθηκαν 
πραγματικά σε σοβαρό TTTS ή κακή έκβαση της κύ-
ησης. Επιπρόσθετα, μόνο στο 60% των κυήσεων που 
παρουσίασαν σοβαρού βαθμού  TTTS στο δεύτερο 
τρίμηνο της κύησης, είχαν ανιχνευθεί ενδείξεις του 
συνδρόμου στο πρώτο τρίμηνο.
Οι Mattias και συν. δεν επιβεβαίωσαν συσχέτιση 
του TTTS με την απόκλιση των τιμών της ΝΤ. Μία 
εξήγηση αποτελεί το γεγονός πως αύξηση της ΝΤ 
στο πρώτο τρίμηνο μπορεί να είναι αποτέλεσμα 
ενός ιδιοπαθούς, οξέος και παροδικού φαινομένου, 
όπως η ανωριμότητα του καρδιαγγειακού συστήμα-
τος του εμβρύου57. Αντίθετα, το TTTS αντανακλά σε 
μία χρόνια δυσαναλογία της κυκλοφορίας μεταξύ 
των διδύμων, που χρειάζεται ακόμη και εβδομάδες 
για να εδραιωθεί και να απεικονιστεί. Ωστόσο, στη 
μελέτη των Casabuenas και συν. οι συγγραφείς υπο-
γραμμίζουν πως αν και η αυξημένη τιμή της NT, σαν 
δείκτης, είχε μια φτωχή ευαισθησία, η ειδικότητα 
της αρνητικής  προγνωστικής αξίας της ήταν 100%. 
Οι Sebire και συν. υποστηρίζουν πως, οι άφθονες 
πλακουντιακές  αναστομώσεις που υπάρχουν στο 
πρώτο τρίμηνο, μειώνονται (αποδιοργανώνονται 
τυχαία) στην πορεία της κύησης. Το φαινόμενο αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε δυσανάλογη παροχή της 
πλακουντιακής κυκλοφορίας μεταξύ των διδύμων, 
οπότε θα εμφανιστεί το TTTS, αλλά και αντίστροφα 
να αποκαταστήσει τη δυσανάλογη εμβρυο-πλακου-
ντιακή κυκλοφορία που μπορεί να παρατηρηθεί στο 
πρώτο τρίμηνο της κύησης. Αν αυτή  η θεωρία είναι 
σωστή τότε είναι πολύ δύσκολο να διαγνωσθεί το 
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TTTS στο πρώτο τρίμηνο της κύησης, πριν την τελι-
κή διαμόρφωση της πλακουντιακής μονάδας62.
Γενικά, η ανεύρεση αυξημένης NT στο ένα δίδυμο 
πρέπει να θεωρείται κακός προγνωστικός δείκτης, 
που αυξάνει την πιθανότητα για εμβρυϊκό θάνατο,  
TTTS και πρόωρο τοκετό. Όμως, η ανεύρεση φυσι-
ολογικών τιμών της ΝΤ δεν αποκλείει τις σοβαρές 
επιπλοκές της μονοχοριακής δίδυμης κύησης63.
Η μεγάλη απόκλιση (>14%) των τιμών του κεφα-
λουραίου μήκους (CRL)  μεταξύ των  διδύμων, έχει 
συσχετιστεί με κακή έκβαση της δίδυμης κύησης, 
ανεξαρτήτως της χοριονικότητας (Salomon και 
συν.)60. Οι El Kateb και συν. διαπίστωσαν πως από-
κλιση των τιμών CRL πάνω από 10%, οδήγησε  σε 
εμβρυϊκό θάνατο στο 50% των περιπτώσεων, ενώ 
απόκλιση μικρότερη του 10% οδήγησε σε εμβρυϊκό 
θάνατο στο 5% των περιπτώσεων. Η δυσαναλογία 
των τιμών CRL μεταξύ των διδύμων, δεν μπόρε-
σε να συσχετιστεί με την εμφάνιση του συνδρόμου 
TTTS σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο, γεγονός 
στο οποίο συμφωνούν οι περισσότερες μελέτες μέ-
χρι σήμερα64. Θεωρητικά, θα αναμέναμε απόκλιση 
μεταξύ των τιμών CRL σε μονοχοριακά δίδυμα με 
TTTS, λόγω της υπερογκαιμίας του εμβρύου-δέκτη 
και της ταυτόχρονης παρουσίας υπογκαιμίας του 
εμβρύου-δότη. Σε μια πρόσφατη μελέτη, η μετα-
βλητότητα των τιμών CRL στα διχοριονικά δίδυμα 
βρέθηκε παρόμοια με αυτή που παρατηρήθηκε στα 
μονοχοριονικά δίδυμα.
Η παθολογική ροή στον φλεβώδη πόρο (DV) στο 
πρώτο τρίμηνο,  θα μπορούσε, επίσης, να αποτε-
λέσει έναν έμμεσο δείκτη της εμβρυϊκής αιμοδυ-
ναμικής διαταραχής και καρδιακής δυσλειτουργί-
ας, εκτός των χρωμοσωμικών ανωμαλιών και των 
συγγενών καρδιακών ανωμαλιών, που ήδη εφαρ-
μόζεται στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Οι Matias 
και συν. έδειξαν ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ 
της παθολογικής ροής στο DV, ακόμα και σε ένα 
εκ των δύο διδύμων, με τη πιθανότητα εμφάνισης 
TTTS. Ο συνδυασμός παθολογικής ροής στο DV με 
απόκλιση των τιμών της ΝΤ <0.6mm, αύξανε κατά 
10 φορές την πιθανότητα εμφάνισης TTTS, ενώ ο 
συνδυασμός  παθολογικής ροής στο DV με διαφορά 
ΝΤ >0.6mm, κατά 21 φορές. Η παθολογική ροή του 
DV, ως ανεξάρτητος δείκτης, είχε ως συνέπεια την 
αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης του TTTS κατά 15 
φορές57. Οι Maiz και συν. παρατήρησαν αυξημένη 
επίπτωση του ανάστροφου κύματος Α του φλεβώδη 
πόρου, σε ποσοστό 38,5%, στις μονοχοριακές δί-
δυμες κυήσεις που εμφάνισαν TTTS, σε σύγκριση 
με το 10.9% σε αυτές που δεν εμφάνισαν. Φαίνεται 

ότι η παθολογική ροή στον DV αποτελεί σημαντικό 
προβλεπτικό παράγοντα της πρόωρης καρδιακής 
ανεπάρκειας του διδύμου-δέκτη56.
Η παθολογική ροή της τριγλώχινας βαλβίδας στο 1ο 
τρίμηνο μπορεί να έχει προβλεπτική ικανότητα για 
TTTS.  Η αναστροφή του κύματος ροής αυξάνει με 
την αύξηση της NT, χωρίς εμφανή σύνδεση με συ-
γκεκριμένες καρδιακές ανωμαλίες, πιθανώς επειδή 
η εμβρυϊκή καρδιά, κατά τη διάρκεια του πρώτου 
τριμήνου, είναι πιο ευαίσθητη στη συμφορητική 
καρδιακή ανεπάρκεια λόγω της μειωμένης προσαρ-
μοστικότητας.
Συμπερασματικά, η αυξανόμενη συχνότητα  των δι-
δύμων  κυήσεων  και  η σημαντική νοσηρότητα και 
θνησιμότητα που ακολουθεί το TTTS, επιβάλει  διά-
γνωσή του όσο το δυνατόν πιο νωρίς στην εγκυμοσύ-
νη, προκειμένου να αποφευχθούν οι σοβαρές μορ-
φές του. Η δυνατότητα της χρήσης των παραπάνω 
δεικτών για την έγκαιρης πρόβλεψης του TTTS στο 
πρώτο τρίμηνο της κύησης, αποτελεί ακόμη ένα μα-
κρινό στόχο, καθώς η θετική τους προγνωστική αξία 
είναι χαμηλή. Ωστόσο θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτε-
ρα προσεκτικοί στην αξιολόγηση αυτών, κατά την 
παρακολούθηση μίας μονοχοριακής δίδυμης κύη-
σης και να μας κρούουν των κώδωνα του κινδύνου 
για την πιο συστηματική και συχνή παρακολούθηση 
αυτών των κυήσεων.

O ρόλος της μέτρησης του μήκους τραχήλου της 
μήτρας στο πρώτο τρίμηνο της κύησης για την 
πρόβλεψη του πρόωρου τοκετού
Η μέτρηση του μήκους του τραχήλου της μήτρας 
(CL) με διακολπικό υπερηχογράφημα (TVU) στις 
20-24 εβδομάδες της κύησης θεωρείται μέχρι στιγ-
μής ως η καλύτερη μέθοδος πρόβλεψης του πρόω-
ρου τοκετού (ΠΤ). Όσο μικρότερο είναι το CL στο 
2ο τρίμηνο της κύησης, τόσο μεγαλύτερη είναι η πι-
θανότητα ΠΤ65-70. Επιπλέον η χορήγηση προγεστε-
ρόνης κολπικά σε γυναίκες με βραχύ τράχηλο στις 
20-24 εβδομάδες κύησης, φαίνεται ότι μειώνει την 
πιθανότητα ΠΤ71-73. Ορισμένες πρόσφατες μελέτες 
δείχνουν ότι η χρήση προγεστερόνης μπορεί να μει-
ώσει το ποσοστό του ΠΤ ακόμη και κατά 45%74-76, 
ενώ και οι τραχηλικοί πεσσοί σε επιλεγμένες πε-
ριπτώσεις έδειξαν ότι ενδεχομένως να μειώνουν 
την πιθανότητα ΠΤ. Η ανάπτυξη τέτοιων μεθόδων 
που μειώνουν την πιθανότητα ΠΤ κάνει επιτακτική 
την ανάγκη έγκαιρου εντοπισμού των γυναικών που 
έχουν αυξημένη πιθανότητα ΠΤ ακόμη και πριν τις 
14 εβδομάδες κύησης. Η εφαρμογή τέτοιων μεθόδων 
σε ασθενείς υψηλού κινδύνου νωρίς στην εγκυμοσύ-
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νη μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα καλύτερα αποτελέ-
σματα και να μειώσει περαιτέρω το ποσοστό ΠΤ.

Μέτρηση του μήκους του τραχήλου της μήτρας 
στο 1ο τρίμηνο της κύησης
Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι η μέτρηση του 
CL στις 11-14 εβδομάδες της κύησης δε φαίνεται να 
έχει καλή προβλεπτική ικανότητα για ΠΤ (Πίνακας 
1)77-81. Πριν από τις 14 εβδομάδες κύησης, σχεδόν 
όλες οι γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων και εκεί-
νων που είναι υψηλού κινδύνου για ΠΤ, καθώς και 
εκείνων που τελικά θα έχουν πρώιμο ΠΤ, έχουν συ-
νήθως CL πάνω από 25 mm78. Σε μια μεγάλη μελέτη 
στην Ελλάδα με περισσότερες από 1.000 γυναίκες, 
μόνο μία γυναίκα αναγνωρίστηκε με CL μικρότερο 
από 25 mm, η οποία είχε έναν προηγούμενο ΠΤ, 
χωρίς ιστορικό θεραπευτικής επέμβασης στον τρά-
χηλο και στην παρούσα κύηση η γέννησε τελειόμη-
να. Επιπλέον, από τις γυναίκες που υποβλήθηκαν 
σε περίδεση τραχήλου λόγω μαιευτικού ιστορικού, 
καμία από αυτές δεν είχε CL μικρότερο από 25 mm. 
Οι Guzman και συν. μελέτησαν 469 γυναίκες υψη-
λού κινδύνου για ΠΤ και βρέθηκαν μόνο 2 με βρα-
χύ τράχηλο στις 15 εβδομάδες της κύησης. Και οι 2 
γυναίκες είχαν ιστορικό αποβολής 2ου τριμήνου89. 
Σε μια πρόσφατη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 19 γυ-
ναίκες με ιστορικό καθυστερημένης αποβολής (στις 
16-23 εβδομάδες) και 14 με ιστορικό πολύ ΠΤ (24-
32 εβδομάδες). Καμία από αυτές τις γυναίκες δεν 
είχε βραχύ τράχηλο και το μέσο CL ήταν 39,9 mm79. 
Σύμφωνα με τους Berghella και συν. CL μικρότερο 
από 25 mm πριν τις 15 εβδομάδες έχει βρεθεί μόνο 
σε ένα μικρό ποσοστό (~5%) γυναικών, κυρίως με 
ιστορικό αποβολής 2ου τριμήνου ή ιστορικό κωνοει-
δούς εκτομής. Σε μια πρόσφατη μελέτη, το ποσοστό 
των γυναικών με CL μικρότερο από 25 mm στις 11-
14 εβδομάδες ήταν 0.09%, πιθανόν επειδή ο πληθυ-
σμός ήταν χαμηλού κινδύνου, με χαμηλή συχνότητα 
ΠΤ. Η σπανιότητα εύρεσης CL μικρότερου από 25 
mm πριν τις 14 εβδομάδες έχει επιβεβαιωθεί σε δι-
άφορες μελέτες78-79.

Μέτρηση τραχήλου στο πρώτο τρίμηνο της κύη-
σης: Νεώτερα δεδομένα
Μελέτες έδειξαν ότι το CL στις 11-14 εβδομάδες της 
κύησης δεν φαίνεται να είναι προβλεπτικό για την 
πιθανότητα ΠΤ77-79. Τα στοιχεία αυτά όμως προέρ-
χονται από περιορισμένες μελέτες και είναι γενικά 
αποδεκτό πως θα πρέπει να διεξαχθεί περαιτέρω 
έρευνα, ώστε να αξιολογηθεί, εάν ο υπερηχογραφι-
κός έλεγχος πριν από τις 14 εβδομάδες της κύησης 

μπορεί πράγματι παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
τον ατομικό κίνδυνο για ΠΤ και εάν σε εκείνη τη δε-
δομένη ηλικία κύησης ο τράχηλος των γυναικών που 
τελικά θα γεννήσουν πρόωρα διαφέρει σε σύγκριση 
με τις γυναίκες που θα γεννήσουν τελειόμηνα.  
Οι Greco και συν. προτείνουν μια νέα μέθοδο για 
τη μέτρηση του CL, κατά το 1ο τρίμηνο της κύησης, 
διαχωρίζοντας τον ενδοτράχηλο από τον ισθμό, που 
εμφανίζεται ως πάχυνση του μυομητρίου μεταξύ του 
ενδοτράχηλου και του σάκου της κύησης. Πρότει-
ναν ότι αυτό που θα πρέπει να μετράται είναι πρώ-
τον η γραμμική απόσταση μεταξύ των 2 άκρων της 
αδενωματώδους περιοχής γύρω από το ενδοτραχη-
λικό κανάλι (ενδοτραχηλικό μήκος) και δεύτερον η 
μικρότερη απόσταση μεταξύ της αδενωματώδους 
μοίρας και του σάκου της κύησης (ισθμικό μήκος), 
διακρίνοντας τον ενδοτράχηλο και τον ισθμό (βλ. Σχ 
1A & 1Β). Σε 1.492 γυναίκες βρέθηκε ότι το ενδο-
τραχηλικό μήκος στις 11-14 εβδομάδες της κύησης 
ήταν μικρότερο στις κυήσεις που κατέληξαν σε ΠΤ 
πριν τις 34 εβδομάδες σε σύγκριση με εκείνες που 
ο τοκετός έγινε  μετά τις 34 εβδομάδες. Επεσήμα-
ναν πως δεν βρέθηκε καμία σημαντική διαφορά στο 
μήκος ολόκληρου του ισθμοτραχηλικού συμπλόκου, 
μεταξύ των γυναικών που γέννησαν πριν ή μετά τις 
34 εβδομάδες, και αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει 
την αποτυχία των προηγούμενων μελετών να ανα-
δείξουν οποιαδήποτε προβλεπτική αξία της μέτρη-
σης CL στο 1ο τρίμηνο της κύησης86.
Οι Souka και συν. μέτρησαν με την ίδια μέθοδο το 
CL σε 800 γυναίκες με μονήρεις κυήσεις και έδει-
ξαν ότι το CL στις 11-14 εβδομάδες της κύησης μπο-
ρεί να προβλέψει τον ΠΤ πριν τις 34 εβδομάδες της 
κύησης και τον ΠΤ πριν τις 32 εβδομάδες της κύη-
σης87. Μία πιο πρόσφατη μελέτη των Greco και συν. 
έδειξε ότι το CL στις 11-14 εβδομάδες της κύησης 
είναι βραχύτερο στις γυναίκες που έχουν αυτόματο 
ΠΤ σε σχέση με τις γυναίκες που φτάνουν σε τελει-
όμηνη κύηση, και με τη χρήση ενός αλγόριθμου που 
συνδυάζει τα μητρικά χαρακτηριστικά και το CL 
περίπου το 55% των γυναικών που θα γεννήσουν 
πριν από 34 εβδομάδες της κύησης είναι δυνατόν να 
προσδιορίζονται με ψευδώς θετικό ποσοστό 10%88.
Αυτές οι μελέτες υποδεικνύουν κάποια προγνωστι-
κή αξία της μέτρησης του μήκους του ενδοτραχήλου 
κατά το 1ο τρίμηνο της κύησης για τον ΠΤ, καθώς ανα-
μένονται τα αποτελέσματα μεγαλύτερων μελετών.
Ο ρόλος της μέτρησης του CL στις 11-14 εβδομάδες 
της κύησης, για την πρόβλεψη του ΠΤ δεν είναι σα-
φώς καθορισμένη ακόμα. Οι περισσότερες μελέτες 
δείχνουν ότι η μέτρηση του CL, κατά το 1ο τρίμη-
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νο της κύησης δεν φαίνεται να είναι προγνωστική 
του ΠΤ. Τα στοιχεία αυτά βέβαια, προέρχονται 
από σχετικά περιορισμένες και νεότερες μελέτες 
που προτείνουν τη μέτρηση του μήκους του ενδο-
τραχήλου, αποφεύγοντας το ισθμικό μέρος αυτού, 
παρουσιάζουν ελπιδοφόρα αποτελέσματα ως προς 
την ανάδειξη του CL σε ανεξάρτητο προγνωστικό 
παράγοντα του ΠΤ. Περαιτέρω έρευνα θα πρέπει 
να διεξαχθεί, με στόχο να αξιολογηθεί εάν το υπε-
ρηχογράφημα πριν τις 14 εβδομάδες της κύησης, 
μπορεί πράγματι να παρέχει πληροφορίες για τον 
ατομικό κίνδυνο ΠΤ, και αν σε εκείνη τη δεδομένη 
ηλικία κύησης ο τράχηλος των γυναικών που τελικά 
θα γεννήσουν πρόωρα θα έχει οποιεσδήποτε δια-
φορές σε σύγκριση με τις γυναίκες που θα φθάσουν 
σε τελειόμηνη κύηση. Η μετατόπιση της πρόβλεψης 
του ΠΤ και η ταυτοποίηση των γυναικών υψηλού 
κινδύνου, πριν από τις 14 εβδομάδες της κύησης εί-
ναι ιδιάζουσας σημασίας στη μαιευτική πράξη και 
θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα για έγκαιρη 
παρέμβαση. Αποτελεί ελπίδα όλων και θα μπορού-
σε να είναι ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη 
μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την πρόλη-
ψη μίας εκ των μεγαλύτερων μαιευτικών επιπλο-
κών, δηλαδή του ΠΤ.

Συμπεράσματα
Όλο και περισσότερες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι 
η πλειονότητα των επιπλοκών της εγκυμοσύνης, αν 
και εκδηλώνονται συνήθως στο 3ο τρίμηνο της κύ-
ησης, μπορούν να προβλεφθούν από το 1ο κι όλας 
τρίμηνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι έτσι κα-
ταρχήν μπορούμε να εντοπίσουμε κυήσεις υψη-
λού κινδύνου και να τις παρακολουθούμε είτε πιο 
εντατικά, είτε σε κατάλληλα-εξειδικευμένα κέντρα, 
έτσι ώστε εφόσον χρειαστεί να παρέμβουμε την κα-
τάλληλη στιγμή. Η ενημέρωση και η συμβουλευτική 
αυτών των γυναικών λοιπόν είναι πολύ σημαντική. 
Επίσης όσο πιο έγκαιρα εντοπίσουμε μία έγκυο 
που έχει αυξημένες πιθανότητες για επιπλοκές μπο-
ρούμε να παρέμβουμε, είτε με απλές αλλαγές στην 
καθημερινότητα, είτε με φαρμακευτική παρέμβαση 
και να βελτιώσουμε σημαντικά το προσδόκιμο αυ-
τών των κυήσεων.
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Summary
The prediction of obstetrical complications according to 
the classic antenatal surveillance was done by closer moni-
toring of the pregnancy during the third trimester of preg-
nancy and mainly the last weeks of pregnancy. Newer data 
show that the prediction of most obstetrical complications 
can be done during the first trimester of pregnancy and 
identify these women earlier rather than later in pregnan-
cy. Aim of this article is to review all data presented in lit-
erature regarding the prediction of obstetrical complica-
tions in pregnancy during the first trimester of pregnancy.  
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