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Περίληψη

Η τρισδιάστατη υπερηχογραφία είναι μία σύγχρονη, ταχέως 
εξελισσόμενη μέθοδος εξέτασης1, η οποία βρίσκει αυξανόμε-
νο πεδίο εφαρμογής στη γυναικολογία. Η κύρια χρήση της 
τρισδιάστατης  υπερηχογραφίας στη γυναικολογία έγκειται 
στη διερεύνηση  συγγενών ανωμαλιών της μήτρας, για τις 
οποίες έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, καθώς με την 
απεικόνιση της στεφανιαίας τομής δίνει ακριβείς πληροφο-
ρίες ταυτόχρονα για το σχήμα της ενδομήτριας κοιλότητας 
και το περίγραμμα της μήτρας1. Όταν συνδυαστεί με υδρο-
ϋπερηχογραφία υπερέχει του δισδιάστατου υπερήχου στην 
απεικόνιση της παθολογίας της ενδομήτριας κοιλότητας1. 
Αρκετοί συγγραφείς  υποστηρίζουν την εφαρμογή της στη 
διερεύνηση της υπογονιμότητας2. Τα δεδομένα σχετικά με 
την χρησιμότητα της στη παρακολούθηση των ασθενών που 
υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση είναι αντι-
κρουόμενα 3.Ο ρόλος της τρισδιάστατης υπερηχογραφίας 
στη μελέτη των εξαρτηματικών όγκων είναι ακόμη αμφι-
σβητούμενος4 και αφορά κυρίως τον εντοπισμό ύποπτης 
αγγείωσης με 3D power doppler4. Αναδεικνύεται ωστόσο σε 
σημαντικό εργαλείο στη μελέτη του πυελικού εδάφους κα-
θώς αγγίζει την διαγνωστική ικανότητα της MRI1. Η ενσω-
μάτωση της τρισδιάστατης υπερηχογραφίας στην εξέταση 
της ασθενούς παρέχει με σχετικά μικρό κόστος και σε λίγο 
χρόνο ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο1.

Λέξεις - κλειδιά: τρισδιάστατη υπερηχογραφία, 3d power doppler, παθή-

σεις μήτρας, παθήσεις ωοθηκών, παθήσεις εξαρτημάτων.
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Εισαγωγή
Εδώ και τρεις δεκαετίες εισήχθησαν οι τρισδιάστα-
τες υπερηχογραφικές κεφαλές, πρώτα διακοιλιακές 
και έπειτα διακολπικές για την λεπτομερειακή με-
λέτη της ανατομίας της γυναικείας πυέλου5. Η τρισ-
διάστατη απεικόνιση χρησιμοποιεί σαν βάση την 
τεχνολογία της δισδιάστατης υπερηχογραφίας αλλά 
απαιτεί επιπλέον υψηλό επίπεδο λογισμικών προ-
γραμμάτων5 και τεχνικές καινοτομίες στον σχεδια-
σμό του ηχοβολέα και στο σύστημα σάρωσης, ώστε 
να παραχθούν τρισδιάστατες εικόνες λαμβάνοντας 
αλλεπάλληλες τομές του εξεταζόμενου ιστού. Οι ει-
κόνες λαμβάνονται με τη χρήση ειδικών 3D ηχοβο-
λέων που σαρώνουν αυτόματα τη περιοχή ενδιαφέ-
ροντος που επέλεξε ο χειριστής (volume box), ενώ η 
κεφαλή διατηρείται ακίνητη4. Οι τομές αυτές αποθη-
κεύονται στην μνήμη του υπολογιστή ως «όγκος»4. 
Από τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στον όγκο 
είναι δυνατή, μεταξύ των άλλων, η ανασύνθεση τρι-
ών επιπέδων (στεφανιαίο, μετωπιαίο, εγκάρσιο)4, 
τα οποία μπορούν να μετατοπισθούν ή να περιστρα-
φούν γύρω από τους άξονες x-y-z 5. Έτσι, εκτός 
από την καινοτομία της απεικόνισης της στεφανι-
αίας τομής, ο ανασχηματισμός των τριών εικόνων 
προς τελική σύνθεση μίας μόνο εικόνας, προσφέρει 
ακριβέστερη μορφολογική εκτίμηση του όγκου του 
απεικονιζόμενου οργάνου6. Σημαντικό πλεονέκτη-
μα είναι επίσης η δυνατότητα μέτρησης του όγκου 
των οργάνων της πυέλου ανεξαρτήτως του σχήμα-
τός τους (όγκοι ενδομητρίου, ωοθηκών κλπ) με την 
τεχνική VOCAL (Virtual Organ Computer-aided 
Analysis)6. Ο χρόνος που απαιτείται για τη σάρω-
ση είναι περίπου δεκαπέντε λεπτά, μειώνοντας έτσι 
την δυσφορία της αναμονής της ασθενούς. Τα δε-
δομένα που αποθηκεύτηκαν ως όγκος μπορούν να 
εξετασθούν μετά την αποχώρηση της ασθενούς από 
το ιατρείο με διάφορες μεθόδους, η περιγραφή των 
οποίων ξεφεύγει από τους σκοπούς του άρθρου. 
Η έγχρωμη τρισδιάστατη υπερηχογραφία (3-DPD), 
είναι μία αναβάθμιση του έγχρωμου Doppler. Απει-
κονίζει το αγγειακό σύστημα στις τρεις διαστάσεις, 
με φόντο μια γκρίζα κλίμακα, που απεικονίζει μα-
λακούς ιστούς, δίνοντας έτσι εικόνα παρόμοια με 
αυτή της αγγειογραφίας, αφού επιτρέπει την άμεση 
απεικόνιση των πολλαπλώς αναδιπλούμενων αγ-
γείων και τη σχέση τους με παρακείμενους ιστούς 
και όργανα. Με τη χρήση της τεχνικής αυτής, κα-
θίσταται δυνατή η μελέτη της αρχιτεκτονικής της 
μικροκυκλοφορίας των όγκων και υποβοηθείται ο 
διαχωρισμός των καλοήθων από τις ύποπτες για κα-
κοήθεια βλάβες1 .

Διάγνωση συγγενών ανωμαλιών της μήτρας
Οι συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας οφείλονται σε 
ανεπιτυχή σχηματισμό/συνένωση των πόρων του 
Muller ή σε αποτυχία εκφύλισης του μητριαίου δι-
αφράγματος. Ο επιπολασμός των συγγενών ανωμα-
λιών ανέρχεται σε 5% στο γενικό πληθυσμό και σε 
8-13% σε γυναίκες με υπογονιμότητα και καθ’έξιν 
αποβολές 7. Το διάφραγμα της μήτρας σχετίζεται με 
υπογονιμότητα και αυτόματες αποβολές 8. Οι ανω-
μαλίες που προκύπτουν από ανεπιτυχή συνένωση 
των πόρων αυξάνουν τον κίνδυνο αυτόματης απο-
βολής, πρόωρου τοκετού και ανώμαλων προβολών 
του εμβρύου, ενώ και η καρδιόσχημη μήτρα αυξά-
νει το ποσοστό αυτομάτων αποβολών 2ου τριμήνου 
και πρόωρου τοκετού 9.Τις τελευταίες δεκαετίες η 
τρισδιάστατη υπερηχογραφία αποδεικνύεται ισχυ-
ρό εργαλείο στη διάγνωση των ανωτέρω συγγενών 
ανωμαλιών της μήτρας. Το σημαντικότερο πλεονέ-
κτημα της μεθόδου είναι η απεικόνιση της στεφανι-
αίας τομής, που δεν είναι δυνατή στη δισδιάστατη  
υπερηχογραφία λόγω της οστέινης πυέλου1. Η λήψη 
αυτή απεικονίζει με σαφήνεια το εξωτερικό περί-
γραμμα της μήτρας και τον πυθμένα της και παρέχει 
ακριβείς πληροφορίες για το σχήμα της ενδομήτρι-
ας κοιλότητας. Ιδανικά το πάχος του ενδομήτριου 
κατά την εξέταση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο 
από 5mm 10 .
Μέχρι την εμφάνιση της τρισδιάστατης υπερηχο-
γραφίας, η οποία κατέστησε δυνατή την απεικόνιση 
της στεφανιαίας τομής και του πυθμένα της μήτρας, 
η διάγνωση βασιζόταν στην υστεροσαλπιγγογρα-
φία, στη διαγνωστική υστεροσκόπηση και λαπαρο-
σκόπηση, ενώ η προτιμώμενη μη επεμβατική απει-
κονιστική μέθοδος ήταν η μαγνητική τομογραφία11. 
Η υστεροσαλπιγγογραφία υστερεί στην απεικόνιση 
του πυθμένα και την εξωτερικής παρυφής της μή-

Εικόνα 1.  Ανασύνθεση της φυσιολογικής ενδομήτριας κοιλότη-
τας στη στεφανιαία τομή
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τρας, η διαδικασία μπορεί να είναι επώδυνη για την 
ασθενή, απαιτείται η παρουσία ακτινολόγου, ενώ 
σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται και χορήγηση 
αναισθησίας για τη διενέργεια της εξέτασης1. Η 
MRI από την άλλη πλευρά είναι μια μη επεμβατική 
εξέταση που παρέχει επαρκείς πληροφορίες για το 
περίγραμμα και την κοιλότητα της μήτρας, ωστόσο 
υστερεί σε κόστος και χρόνο, ενώ η σωστή ερμηνεία 
της απαιτεί έμπειρο στη γυναικολογία ακτινολόγο 
12 . Εξέταση αναφοράς στη διάγνωση των συγγενών 
ανωμαλιών της μήτρας θεωρείται από κάποιους η 
υστεροσκόπηση με σύγχρονη λαπαροσκόπηση 13,14 

καθώς έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα και 
προσφέρει τη δυνατότητα αποκατάστασης σε κά-
ποιες περιπτώσεις (όπως η υστεροσκοπική αφαίρε-
ση διαφράγματος). Ωστόσο πρόκειται για μία επεμ-
βατική μέθοδο με πιθανές επιπλοκές.
Οι Faivre et al. 12 και Ghi et al. 15 ανέφεραν 100% 
ειδικότητα και ευαισθησία για τη τρισδιάστατη υπε-
ρηχογραφία και σύμφωνη διάγνωση με τη σύγχρονη 
υστεροσκόπηση/λαπαροσκόπηση σε ποσοστό 100% 
και 96%, αντίστοιχα. Ο Faivre ανέφερε ότι η 3D 
υπερηχογραφία είχε υψηλότερη συμφωνία στη διά-
γνωση με τη λαπαροσκόπηση από την MRI. Η σχε-
τική επιτροπή της ESHRE πρόσφατα συνέστησε ως 
εξέταση εκλογής για τις γυναίκες που βρίσκονται σε 
υψηλό κίνδυνο για συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας, 
ή όταν προκύπτει υπόνοια, την τρισδιάστατη υπερη-
χογραφία (διακολπική, διαπερινεϊκή ή διακοιλιακή, 
ανάλογα με τις περιστάσεις) συμπληρούμενη και 
από άλλες μεθόδους (π.χ. MRI και/ή υστεροσκόπη-
ση και/ή λαπαροσκόπηση) εάν κριθεί απαραίτητο. 
Αντίθετα, πρότεινε τη γυναικολογική εξέταση και 
τη συμβατική δισδιάστατη υπερηχογραφία ως μέθο-
δο εκλογής σε ασυμπτωματικές γυναίκες, με βάση 
την ευρεία διαθεσιμότητα και το ελάχιστο κόστος 
τους 16.

Καλοήθεις παθήσεις της μήτρας
Η πολυεπίπεδη απεικόνιση του σώματος της  μή-
τρας με τη τρισδιάστατη υπερηχογραφία επιτρέπει 
τη χαρτογράφηση τυχόν παθολογικών καταστάσε-
ων και λεπτομερειακή ανάλυση του τοιχώματος της 
μήτρας. Έτσι, μπορούν να απεικονισθούν ευκρινέ-
στερα ενδοτοιχωματικοί ινομυωματώδεις πυρήνες 
με τη χαρακτηριστική αγγείωση στην περιφέρειά 
τους, να εκτιμηθεί η καταλληλότητά τους για εμβολι-
σμό, καθώς επίσης να υπολογιστεί ο ακριβής όγκος 
(volume) που καταλαμβάνουν και η απόστασή τους 
από την ενδομήτρια κοιλότητα.
Νεότερη εξέλιξη στον τομέα της διαγνωστικής 

υπερηχογραφίας για τη διερεύνηση καλόηθων πα-
θήσεων της ενδομήτριας κοιλότητας, αποτελεί η 
τρισδιάστατη διακολπική υδροϋστεροϋπερηχογρα-
φία (3D-sono-U/S).Ο συγκερασμός της υδροϋστε-
ροϋπερηχογραφίας και της τρισδιάστατης απεικό-
νισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανεύρεση 
ενδομητρικών πολυπόδων, ινομυωμάτων και συμ-
φύσεων της ενδομήτριας κοιλότητας17. Επίσης, με 
την 3D-sono-U/S εντοπίζεται η ακριβής θέση των 
υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων, οριοθετείται η 
σχέση τους με την κοιλότητα, γίνεται ταξινόμηση 
τους ανάλογα με τη διείσδυσή τους στην ενδομή-
τρια κοιλότητα και λαμβάνεται μέριμνα για το είδος 
της χειρουργικής επέμβασης που θα ακολουθηθεί 
(υστεροσκόπηση ή λαπαροσκόπηση) 18 .
Οι Abou-Salem et al. σύγκριναν την αποτελεσμα-
τικότητα της δισδιάστατης υδροϋπερηχογραφίας, 
της τρισδιάστατης υδροϋπερηχογραφίας και της 
υστεροσκόπησης στην αιτιολογική διάγνωση της 
παθολογικής κολπικής αιμόρροιας. Ανέφεραν 92 
% ευαισθησία και 89 % ειδικότητα της τρισδιάστα-
της υδροϋπερηχογραφίας στη διάγνωση αλλοιώσε-

Εικόνα 2. Ανασύνθεση στεφανιαίας τομής σε πλήρες διάφραγμα 
μήτρας με φυσιολογικό εξωτερικό περίγραμμα (ESHRE UII.B)

Εικόνα 3. Ανασύνθεση στεφανιαίας τομής του τραχηλικού αυλού 
με τραχηλικό πολύποδα.
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ων όπως υποβλεννογόνια ινομυώματα, πολύποδες 
του ενδομητρίου και υπερπλασία του ενδομητρίου. 
Τα αποτελέσματα αυτά ήταν σημαντικά καλυτέρα 
από τη δισδιάστατη υδροϋπερηχογραφία και συ-
γκρίσιμα με την υστεροσκόπηση 19 . Ο ρόλος της 
τρισδιάστατης υπερηχογραφίας στη διάγνωση της 
αδενομύωσης άρχισε να διερευνάται πρόσφατα1. 
Η μεταβατική ζώνη και το διαταραγμένο όριο με-
ταξύ της βασικής στοιβάδας και του ενδομητρίου 
σε ασθενείς με αδενομύωση είναι ευκρινώς ορατά1. 
Σημαντική είναι και η μελέτη της αιμάτωσης στις πε-
ριοχές της αδενομύωσης και η χαρτογράφηση των 
αγγείων στις συγκεκριμένες περιοχές. Το υπερηχο-
γραφικό γνώρισμα της αδενομύωσης είναι το υπε-
ρηχογενές μυομήτριο με την παρουσία πολλαπλών 
μικρών υποηχοϊκών περιοχών με αυξημένη αγγείω-
ση πέριξ των εστιών της νόσου. Έτσι, με την τρισδιά-
στατη υπερηχογραφία όχι μόνο τίθεται με ασφάλεια 
η διάγνωση αλλά μπορεί να οριστεί και η βαρύτητα 
της νόσου 20 . Οι Luciano et al.εξέτασαν ένα δείγμα 
μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών προς υστερεκτομή 
με τρισδιάστατη υπερηχογραφία και κατέληξαν ότι 
στις γυναίκες που παρουσίασαν ευρήματα συμβατά 
με αδενομύωση στο 3D υπερηχογράφημα, χωρίς να 
έχει προηγηθεί κάποια θεραπεία, η διάγνωση επι-
βεβαιώθηκε ιστολογικά σε ποσοστό 90%, το οποίο 
είναι παρόμοιο με αυτό της MRI 21 .

Ενδομήτρια σπειράματα
H τρισδιάστατη υπερηχογραφία παρέχει σε γυ-
ναίκες που χρησιμοποιούν ενδομήτριο σπείραμα 
(IUD) τη δυνατότητα απεικόνισής του, καθιστά δυ-
νατή την αναγνώριση του τύπου του καθώς και την 
εντόπιση της ακριβούς θέσης του αμέσως μετά τη 
τοποθέτηση 22 . Επίσης βοηθά στην εκτίμηση της με-
τατόπισης του, συμβάλλοντας στην επιτυχία του ως 
αντισυλληπτικής μεθόδου.

Ογκολογία
Ο υπέρηχος αποτελεί παραδοσιακά την πρώτη 
απεικονιστική εξέταση για την εκτίμηση των ασθε-
νών με μετεμμηνοπαυσιακή μητρορραγία και με 
μάζες των εξαρτημάτων. Την τελευταία δεκαετία 
αρκετές μελέτες υποστηρίζουν ότι ο υπολογισμός 
του όγκου έναντι του πάχους του ενδομήτριου και 
η χρήση του power doppler έχουν σημαντικά μεγα-
λύτερη ευαισθησία και ειδικότητα στη διαφορική 
διάγνωση μεταξύ καλοήθους ή κακοήθους πάθησης 
του ενδομητρίου σε μετεμμηνοπαυσιακή μητρορρα-
γία 23-30 .Ενθαρρυντικά είναι και τα αποτελέσματα 
μελετών που συγκρίνουν τη 3D μορφολογική με-
λέτη των εξαρτηματικών μαζών με τη δισδιάστατη 
υπερηχογραφία 31-34 , με τα σημαντικότερα πλεονε-
κτήματα της πρώτης να αποτελούν: (1) η ευκρινής 
απεικόνιση υπερηχογενών εστιών, (2) η δυνατότη-
τα απεικόνισης των θηλοειδών προσεκβολών του 
κυστικού τοιχώματος με την τεχνική VOCAL (3D 
volume calculation) 35 , (3) η σφαιρική απεικόνιση 
του όγκου, η περιστροφή του σε κάθε πεδίο και η 
μελέτη της μορφολογίας του 35 και (4) η χρήση power 
Doppler που εντοπίζει ύποπτη αιμάτωση, εξετάζο-
ντας τους δείκτες αγγείωσης και αιματικής ροής 36-32 
.

Υπογονιμότητα
Τα τελευταία χρόνια η τρισδιάστατη υπερηχο-
γραφία συνεπικουρεί στη διερεύνηση ασθενών με 
υπογονιμότητα και στην παρακολούθηση ασθενών 
σε προγράμματα εξωσωματικής γονιμοποίησης. 
Χρησιμοποιείται, όπως αναλύθηκε παραπάνω, στη 
διάγνωση της παθολογίας της μήτρας και της κοι-
λότητάς της, αλλά και στη μελέτη του ενδομητρίου. 
Συγκεκριμένα, επιχειρείται η εφαρμογή του στον 
προσδιορισμό της ‘‘δεκτικότητας’’ του ενδομητρί-
ου σε φυσικούς ή τεχνητούς καταμήνιους κύκλους. 
Οι περισσότερες δημοσιευμένες μελέτες δείχνουν 

Εικόνα 7. Διάβρωση ταινίας εντός της ουρήθρας (α) υπερηχογραφική απεικόνιση, (β) κυστεοσκοπική επιβεβαίωση.
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ότι μέτρηση του όγκου του ενδομητρίου δεν είναι 
αποτελεσματική για το σκοπό αυτό 40-43 . Υψηλοτέρα 
ποσοστά πρόβλεψης φαίνεται να έχει η εξέταση του 
ενδομητρίου με 3D power doppler καθώς όταν η αγ-
γείωση του φαίνεται να είναι αυξημένη, υπάρχουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχούς εμφύτευσης 44-45 
. Σχετικά με το ποιός από τους δείκτες power doppler 
παρέχει την καλύτερη πρόβλεψη, τα δεδομένα είναι 
αντικρουόμενα 46-48 . Ευρεία εφαρμογή έχει βρει και 
η τρισδιάστατη απεικόνιση της ωοθήκης με τη χρή-
ση του προγράμματος SONO-AVC (που είναι ένα 
σύστημα αυτοματοποιημένου υπολογισμού όγκου 
για δομές με υγρικό περιεχόμενο), καθώς διάφορες 
μελέτες δείχνουν ότι η παρακολούθηση της ωορρη-
ξίας και η μέτρηση του όγκου των ωοθυλακίων με 
αυτή  τη μέθοδο, παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια και 
απαιτεί λιγότερο χρόνο εξέτασης από το δισδιάστα-
το υπερηχογράφημα 49-54 .

Ουρογυναικολογία
Τα τελευταία χρόνια η τρισδιάστατη υπερηχογρα-
φία του πυελικού εδάφους κερδίζει έδαφος λόγω 
της εφάμιλλης με τη μαγνητική τομογραφία ευκρί-
νειας, με σημαντικά χαμηλότερο όμως κόστος 55-57 , 
ενώ προσφέρει τη δυνατότητα μελέτης και της αγ-
γείωσης των ιστών. Το 3D περινεϊκό υπερηχογρά-
φημα προφέρει πρόσβαση στο εγκάρσιο πεδίο, 
όπως η μαγνητική τομογραφία κι έτσι απεικονίζει 
ευκρινώς τις σχέσεις της ουρήθρας, του κόλπου, 
του πρωκτού και των μυών του πυελικού εδάφους. 
Επιπρόσθετα, διευκολύνει τον εντοπισμό ταινιών 
ακράτειας και πλεγμάτων τα οποία εμφανίζουν χα-
ρακτηριστική υπερηχογένεια 58 . 

Συμέρασμα
Η τρισδιάστατη υπερηχογραφία είναι μία σύγχρο-
νη, ταχέως εξελισσόμενη μέθοδος εξέτασης, που 
εμφανίζει όλο και μεγαλύτερη απήχηση στη γυναι-
κολογική κοινότητα. Αν και η χρήση της μεθόδου 
ως εξέτασης ρουτίνας δεν μπορεί να υποστηριχθεί 
από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, έχει καθιερωθεί 
ως μέθοδος εκλογής στη διαφορική διάγνωση των 
μυλλέριων ανωμαλιών, συμβάλλει στην απεικόνιση 
των παθήσεων της ουρογυναικολογίας, ωστόσο η 
χρησιμότητά της στην ογκολογία και την μελέτη της 
αναπαραγωγής (υπογονιμότητα/IVF) παραμένει 
υπό συζήτηση. Εν κατακλείδι, η τρισδιάστατη υπε-
ρηχογραφία προσφέρει στον γυναικολόγο αλλά και 
στις ασθενείς μια οικονομικότερη και μη επεμβατι-
κή λύση ολοκληρωμένης απεικόνισης, σε επίπεδο 
εξωτερικού ιατρείου.
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Summary
3D ultrasonography is a new and fast-evolving imaging ex-
amination which is increasingly used in gynecology 1.The 
main use of 3D-sonography in gynecology concerns the 
detection and classification of mullerian duct anomalies 
where it shows high specificity and sensitivity 1. The newly 
ultrasound acquired coronal view of the uterus provides 
plenty of information about the uterine external contour 
and cavity, while when combined with saline infusion it 
provides more accurate information about endometri-
um pathology than 2D-sonography1. Several authors are 
optimistic about the role of 3D-sonography in the eval-
uation of female infertility 2. Concerning the use of 3d 
ultrasonography in the follow up of ivf patients the results 
are controversial 2.The use of 3d ultrasonography in the 
differential diagnosis of adnexal masses is yet to be de-
termined4 and it’s main offer concerns the detection of 
an abnormal vascularization with the 3D power Doppler4. 
3d ultrasound is emerging as an important tool in the pel-
vic floor imaging, as it’s results can compete with those of 
MRI exams 1. In conclusion, adding 3D ultrasonography 
to routine gynecological workup can be beneficial for both 
clinicians and patients, as it is a non-invasive, highly accu-
rate, fast and relatively low cost method.

Key words: Three-dimensional ultrasonography, 3d power dop-
pler, uterine pathologies, ovarian pathologies, adnexal pathologies
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