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Υπερηχογράφηµα δευτέρου τριµήνου
Ο υπερηχογραφικός έλεγχος 2ου τριµήνου πραγµατοποιείται από την 20η - 24η εβδοµάδα κύησης και
περιλαµβάνει:
•
•

•
•
•
•
•

Βιοµετρία του εµβρύου µε σκοπό την αξιολόγηση της οµαλής ανάπτυξής του
Χρονολόγηση της κύησης από την περίµετρο κεφαλής του εµβρύου ( HC) – συνιστάται - και το
µηριαίο οστό ( FL), σε περιπτώσεις ανώµαλου κύκλου και µη πρώιµης αξιολόγησης της κύησης
στο πρώτο τρίµηνο.
Έλεγχο της εµβρυϊκής ανατοµίας
Ανεύρεση δεικτών χρωµοσωµικής ανωµαλίας ( πχ. Σύνδροµο Down) και επανυπολογισµό του
κινδύνου από τη συνδυαστική αξιολόγηση του πρώτου τριµήνου
Έλεγχο του πλακούντα, του οµφαλίου λώρου και του αµνιακού υγρού.
Μέτρηση µήκους τραχήλου ( υπολογισµός κινδύνου για πρόωρο τοκετό)
Μέτρηση αντιστάσεων της ροής αίµατος στις µητριαίες αρτηρίες (πρόβλεψη προεκλαµψίας /
ενδοµήτριας καθυστέρησης της αύξησης)

Α. Έλεγχος του αριθµού των εµβρύων, της θέσης και του καρδιακού ρυθµού
Με την έναρξη του υπερηχογραφήµατος καταγράφεται ο αριθµός των εµβρύων, η θέση και η προβολή
τους, ενώ ελέγχεται και καταγράφεται ο καρδιακός ρυθµός. Στο υπερηχογράφηµα του 2ου τριµήνου δεν
είναι δυνατό να εκτιµηθεί µε βεβαιότητα η χοριονικότητα των διδύµων, παρά µόνο όταν τα έµβρυα είναι
διαφορετικού φύλου ή οι πλακούντες βρίσκονται σε διαφορετική θέση στη µήτρα.

Β. Έλεγχος πλακούντα, οµφαλίου λώρου και αµνιακού υγρού
Ο έλεγχος του πλακούντα θα πρέπει να γίνεται σε κάθε υπερηχογραφική εξέταση και περιλαµβάνει τη
θέση, την υφή του πλακούντα, το µέγεθός του, την ύπαρξη επιπρόσθετων λοβών και τη σχέση του µε το
έσω τραχηλικό στόµιο.
Ο πλακούντας µπορεί να απεικονισθεί υπερηχογραφικά από την 8η εβδοµάδα. Μεταξύ της 8ης και 20ης
εβδοµάδας της κύησης απεικονίζεται µε οµοιογενή υφή και µε πάχος µικρότερο των 2-3 cm. Μετά την 20η
εβδοµάδα, ενδοπλακουντιακές υποηχοϊκές εστίες (αιµολίµνες, ενδοχοριακές θροµβώσεις) και
επασβεστώσεις µπορεί να εµφανισθούν, ενώ το πάχος του φτάνει µέχρι τα 4-5 cm.
Είναι σηµαντική η πρώιµη διάγνωση ανωµαλιών του πλακούντα όπως :
• Ανωµαλίες εµφύτευσης (στιφρός / διεισδυτικός πλακούντας, πλακούντας χαµηλής
πρόσφυσης/επιπωµατικός)
Εικόνα 1: Διεισδυτικός πλακούντας. Η παρουσία
πολλαπλών ανηχοϊκών περιοχών στην πλακουντιακή
µάζα, µε ροή στο έγχρωµο Doppler, και η κατάργηση
του ορίου πλακούντα µυοµητρίου ή η διήθηση της
ουροδόχου κύστης, αποτελούν υπερηχογραφικές
ενδείξεις διεισδυτικού πλακούντα.
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Εικόνα 1: Επιπωµατικός πλακούντας. Η
πλακουντιακή µάζα καλύπτει εξ ολοκλήρου το
έσω τραχηλικό στόµιο και το υπερβαίνει

•
•
•

Πλακουντιακές δυσπλασίες ( πλακουντιακή µεσεγχυµατική δυσπλασία)
Τροφοβλαστική νόσος της κύησης (πλήρης / µερική µύλη κύηση, διηθητική µύλη,
χοριοκαρκίνωµα, PSTT – placental site trophoblastic tumor)
Μη τροφοβλαστικοί πλακουντιακοί όγκοι (χοριοαγγείωµα)

Η θέση του πλακούντα και η απόσταση µεταξύ του κατώτερου ορίου του και του έσω τραχηλικού στοµίου
θα πρέπει να ελέγχεται για αποκλεισµό προδροµικού πλακούντα (επιπωµατικού, επιχείλιου,
παραχείλιου). Σε κάθε περίπτωση που η απόσταση αυτή είναι µικρότερη των 2.5 cm, ο πλακούντας θα
πρέπει να επανελέγχεται στην 32η-36η εβδοµάδα της κύησης.
Γυναίκες µε ιστορικό επεµβάσεων στην µήτρα (πχ καισαρική τοµή) και χαµηλής πρόσφυσης πρόσθιου ή
προδροµικού πλακούντα θα πρέπει να ελέγχονται ιδιαίτερα για την περίπτωση διεισδυτικού
πλακούντα.(accreta, increta, percreta) (βλ. Εικόνα 1).
Ο οµφάλιος λώρος µπορεί να απεικονισθεί από την 8η εβδοµάδα κύησης. Στο 2ο τρίµηνο της κύησης, οι
δύο οµφαλικές αρτηρίες µπορούν εύκολα να απεικονισθούν εκατέρωθεν της ουροδόχου κύστεως του
εµβρύου, µε την βοήθεια του έγχρωµου ή του power Doppler. Η έκφυση του οµφαλίου λώρου από τον
πλακούντα θα πρέπει να ελέγχεται σε κάθε περίπτωση, διότι είναι σηµαντική για την διάγνωση της
περιφερικής ή της υµενώδους έκφυσης του οµφαλίου λώρου, καθώς και για την διάγνωση των
προδροµικών αγγείων.
Ο πλέον απλός τρόπος µέτρησης του αµνιακού υγρού είναι η κάθετη µέτρηση της µέγιστης «λίµνης
αµνιακού υγρού», η οποία δεν περιέχει εµβρυικά µέλη ή έλικα οµφαλίου λώρου . Ως ολιγάµνιο θεωρείται
η µέτρηση της «µέγιστης λίµνης αµνιακού» ίση ή µικρότερη µε 2 cm ή δείκτης αµνιακού υγρού (AFI)
µικρότερο από 5 cm, ενώ ως πολυάµνιο θεωρείται η µέτρηση της «µέγιστης λίµνης» ίσης ή µεγαλύτερης
από 8 cm ή AFI µεγαλύτερο από 20 (προσοχή, αυτό δεν ισχύει για τις εβδοµάδες 30-33 µε τη µέγιστη
συγκέντρωση αµνιακού υγρού).

Εικόνα 3: µέτρηση µέγιστης δεξαµενής αµνιακού υγρού

Εικόνα 4: µέτρηση δείκτη αµνιακού υγρού
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Γ. Βιοµετρία εµβρύου
Για τον έλεγχο της βιοµετρίας του εµβρύου και τον υπολογισµό της ηλικίας κύησης και του βάρους του
εµβρύου κατά το 2ο τρίµηνο χρησιµοποιούνται οι παρακάτω υπερηχογραφικές µετρήσεις:
•
•
•
•

Αµφιβρεγµατική διάµετρος (BPD)
Ινιοµετωπική διάµετρος (OFD)
Περίµετρος κοιλιάς (AC) – ( APAD/TAD)
Μήκος µηριαίου οστού (FL)

Οι παραπάνω µετρήσεις, απαιτούν τη χρήση συγκεκριµένων τοµών των εµβρυικών δοµών και χρήση
αυστηρών κριτηρίων ώστε να καταστούν αξιόπιστες. Εάν η ηλικία κύησης δεν έχει προσδιορισθεί σε
προηγούµενο υπερηχογραφικό έλεγχο, αυτή µπορεί να καθορισθεί στο υπερηχογράφηµα 2ου τριµήνου
βάσει των µετρήσεων του εµβρυϊκού κρανίου (HC).
Αµφιβρεγµατική διάµετρος του εµβρύου (BPD)
•
•
•
•
•

Εγκάρσια διατοµή του εµβρυϊκού κρανίου στο ύψος των θαλάµων.
Ιδανική γωνία λήψης είναι 90◦ προς τη µέση γραµµή.
Συµµετρική απεικόνιση των δύο ηµισφαιρίων.
Απεικόνιση της µέσης εγκεφαλικής σχισµής, η οποία στη µέση του εγκεφάλου διακόπτεται από
την κοιλότητα του διαφανούς διαφράγµατος και τους θαλάµους.
Απεικόνιση του διαφανούς διαφράγµατος εµπρός και του οπισθίου κέρατος της πλάγιας κοιλίας
προς τα πίσω.
Η µέτρηση της αµφιβρεγµατικής διαµέτρου είναι πιο ακριβής στις 14 – 20 εβδοµάδες. Αργότερα η
διακύµανση των µετρήσεων µεγαλώνει, ενώ επηρεάζεται περισσότερο από άλλους παράγοντες
όπως η θέση του εµβρύου.

Τοποθέτηση δεικτών.
Η τοποθέτηση των δεικτών θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριµένη µεθοδολογία, διότι έχουν προταθεί
περισσότεροι του ενός τρόποι µέτρησης. Προτείνεται η τοποθέτηση των δεικτών στο εξωτερικό µε
εξωτερικό όριο του κρανίου στο µεγαλύτερο τµήµα του κρανίου (εικόνα 5). Ο κεφαλικός δείκτης αποτελεί
το κλάσµα της αµφιβρεγµατικής διαµέτρου (BPD) προς την µετωποϊνιακή διάµετρο(OFD) και µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο του σχήµατος του κρανίου, διότι παθολογικά σχήµατα κρανίου
(βραχυκεφαλία και δολιχοκεφαλία) µπορεί να σχετίζονται µε διάφορα παθολογικά σύνδροµα. Κάποιος
βαθµός δολιχοκεφαλίας αποτελεί φυσιολογικό προσωρινό εύρηµα σε εγκάρσιο σχήµα ή ισχιακή
προβολή.
Eικόνα 5: BPD και HC

5

ΕΕΥΜΓ: Οδηγίες Υπερηχογραφήµατος 2

ου

τριµήνου

Περίµετρος κεφαλής του εµβρύου (HC)
Όπως περιγράφεται στην µέτρηση της αµφιβρεγµατικής διαµέτρου
Τοποθέτηση των δεικτών
Μπορεί να προσδιορισθεί µε την µέτρηση της αµφιβρεγµατικής (BPD) και της µετωποινιακής διαµέτρου
(OFD) µε την βοήθεια του τύπου HC = 1.62 × (BPD + OFD).
Περίµετρος της κοιλιάς του εµβρύου (AC)
•
•
•
•
•
•

Εγκάρσια διατοµή της εµβρυϊκής κοιλιάς (όσο πιο κυκλικά γίνεται).
Απεικόνιση µίας πλευράς.
Απεικόνιση της γαστρικής φυσαλίδας.
Απεικόνιση του οπίσθιου 1/3 τµήµατος της οµφαλικής φλέβας προς τα εµπρός και της
σπονδυλικής στήλης προς τα πίσω.
Οι νεφροί δεν πρέπει να απεικονίζονται.
Μέτρηση προσθιοπισθίας διαµέτρου (APAD) µε την ακτίνα να διέρχεται της αορτής και
ακολούθως µέτρηση εγκάρσιας διαµέτρου (TAD) σε ορθή γωνία µε τη µέτρηση της APAD
Εικόνα 6: περίµετρος κοιλιάς (AC)

Τοποθέτηση των δεικτών.
Η περίµετρος της κοιλιάς υπολογίζεται µε την τοποθέτηση των δεικτών στην εξωτερική επιφάνεια του
εµβρυϊκού δέρµατος, από την µέτρηση της προσθιοοπισθίας κοιλιακής διαµέτρου (APAD) και της
εγκάρσιας κοιλιακής διαµέτρου (TAD) µε την χρήση του τύπου:
AC = π (APAD + TAD) / 2 = 1.57 (APAD + TAD).
Μήκος µηριαίου οστού του εµβρύου (FL)
Το µηριαίο οστό θα πρέπει να απεικονίζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε και οι δύο οστεοποιηµένες διαφύσεις
να είναι ορατές. Η γωνία πρόπτωσης του ήχου θα πρέπει να είναι µεταξύ 45° και 90°. Μετράται το µηριαίο
οστό που βρίσκεται εγγύτερα στον ηχοβολέα .
Τοποθέτηση των δεικτών
Κάθε δείκτης θα πρέπει να τοποθετείται στο άκρο της διάφυσης, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι
επιφύσεις του µηριαίου .Τα παραπάνω ισχύουν και για τη µέτρηση όλων των µακρών οστών του
εµβρύου.
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Eικόνα 7 : µήκος µηριαίου οστού (FL)

Δ. Έλεγχος ανατοµίας του εµβρύου
Οι ελάχιστες ανατοµικές δοµές του εµβρύου που θα πρέπει να ελεγχθούν κατά την διάρκεια του βασικού
υπερηχογραφήµατος στο 2ο τρίµηνο της κύησης είναι:
Κεφαλή του εµβρύου
Κρανίο.
Κατά τη διάρκεια των µετρήσεων στο εµβρυϊκό κρανίο και του ελέγχου του εγκεφάλου θα πρέπει να
αξιολογείται:
• Το µέγεθος του κρανίου: προκύπτει από τη µέτρηση της BPD και της OFD.
• Σχήµα κρανίου: το εµβρυϊκό κρανίο είναι σχήµατος ωοειδούς, χωρίς προεκβολές ή ανωµαλίες και
διακόπτεται µόνο από την παρουσία των ραφών του κρανίου. Ύποπτα σχήµατα κρανίου, όπως
σχήµα λεµονιού ή σχήµα φράουλας θα πρέπει να διερευνώνται περαιτέρω.
• Ακεραιότητα κρανίου: δεν θα πρέπει να παρατηρούνται ελλείµµατα.
• Πυκνότητα: κανονικά εµφανίζεται ως µια συνεχής υπερηχογενής γραµµή που διακόπτεται µόνο
από τις κρανιακές ραφές σε συγκεκριµένες ανατοµικές περιοχές.
Εγκέφαλος.
Η ανατοµία του εγκεφάλου πρέπει ελέγχεται στα τρία επίπεδα του χώρου, εγκάρσια, στεφανιαία και
οβελιαία τοµή και θα πρέπει να αξιολογούνται τα παρακάτω ανατοµικά στοιχεία:
• Πλάγιες κοιλίες, στο ύψος των οπισθίων κεράτων συµπεριλαµβανοµένου των χοριοειδών
πλεγµάτων (φυσιολογικό εύρος < 10mm)
• Διαφανές διάφραγµα
• Μέση γραµµή εγκεφάλου
• Θάλαµοι
• Παρεγκεφαλίδα
• Μεγάλη δεξαµενή
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Eικόνα 8 : Απεικόνιση και µέτρηση διαµέτρου των πλάγιων
κοιλιών εγκεφάλου

Eικόνα 9 : Απεικόνιση παρεγκεφαλίδας και µεγάλης
(παρεγκεφαλιδονωτιαίας) δεξαµενής εγκεφάλου.

Πρόσωπο
Ο ελάχιστος έλεγχος των δοµών του προσώπου περιλαµβάνει την απεικόνιση του άνω χείλους και της
άνω γνάθου προς αποκλεισµό της χειλεο/γναθοσχιστίας (στεφανιαία τοµή), του εµβρυϊκού προφίλ, των
οφθαλµικών κογχών και των οφθαλµικών φακών καθώς και του ρινικού οστού.

Eικόνα 10 : Προφίλ εµβρύου

Eικόνα 11 : Ενδοφθάλµιοι φακοί και άνω γνάθος

Θώρακας
Το σχήµα του θώρακα θα πρέπει να είναι κυκλικό σε εγκάρσια τοµή, µε οµαλή µετάβαση στην κοιλία. Οι
δύο πνεύµονες θα πρέπει να καταλαµβάνουν τα 2/3 του θώρακα, να απεικονίζονται οµοιογενείς, χωρίς
ενδείξεις υπεζωκοτικής συλλογής , ηπερηχογενών ή υποηχογενών παθολογιών .Το διάφραγµα µπορεί να
απεικονισθεί ως µια υποηχογενής ηµικυκλική γραµµή, η οποία χωρίζει το θώρακα από την κοιλία.
Εικόνα 12 : Απεικόνιση των ηµιθωρακίων και
ηµιδιαφραγµάτων σε επιµήκη διατοµή

Καρδιά
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Ο έλεγχος της καρδιάς περιλαµβάνει τον βασικό και τον εξειδικευµένο υπερηχογραφικό έλεγχο µε σκοπό
τη µεγιστοποίηση της ανίχνευσης των συγγενών καρδιοπαθειών. Η χρήση του ειδικού υπερηχογραφικού
προγράµµατος και η µεγιστοποίηση της εικόνας είναι απαραίτητη.
Eικόνα 13: Απεικόνιση θώρακος, καρδιάς και πνευµόνων

Βασική υπερηχογραφική εξέταση
• Περιλαµβάνει την απεικόνιση των τεσσάρων κοιλοτήτων και των τριών αγγείων της καρδιάς
• Ο καρδιακός ρυθµός συνήθως κυµαίνεται µεταξύ 120 - 169 παλµών ανά λεπτό.
• Το µέγεθός της δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το 1/3 του θώρακα, χωρίς την παρουσία
περικαρδιακού υγρού.
• Η κορυφή της καρδιάς θα πρέπει να βρίσκεται προς την αριστερή πλευρά του θώρακα (προς την
ίδια πλευρά µε τη γαστρική φυσαλίδα)
ο
• Ο άξονας της καρδιάς θα πρέπει να είναι περίπου 45 προς την αριστερή πλευρά του θώρακα.

Εικόνα 14: 4 κοιλότητες

Εικόνα 15: 3 αγγεία, ισθµός αορτής

Εξειδικευµένη υπερηχογραφική εξέταση
Ενδείξεις:
Στις 20-24 εβδοµάδες:
• Υποψία καρδιακής ανωµαλίας κατά την υπερηχογραφική εξέταση
• Αυχενικό οίδηµα (αυχενική πτυχή πάνω από 6 mm) ή παλινδρόµηση ροής τριγλώχινας βαλβίδας
στις 11-13 εβδοµάδες
• Ανάστροφη ροή στο φλεβώδη πόρο στις 11-13 εβδοµάδες
• Εµβρυϊκός ύδρωπας
• Μονοχοριακές δίδυµες κυήσεις
• Οικογενειακό ιστορικό (µητέρα, πατέρας, παιδί / έµβρυο) µε συγγενή καρδιοπάθεια
• Ιστορικό γονιδιακής ανωµαλίας
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Συγγενείς λοιµώξεις
Έκθεση σε γνωστές τερατογόνες ουσίες κατά την κύηση
Ινσουλινοεξαρτώµενη διαβητική µητέρα
Επιληπτική µητέρα σε αντι-επιληπτική αγωγή
Μητρικά αντι-Ro, αντι- La αντισώµατα (νόσοι κολλαγόνου)

Η ειδική εµβρυο-υπερηχοκαρδιογραφία περιλαµβάνει τον έλεγχο της εξόδου των µεγάλων αγγείων (έξοδο
της αριστερής κοιλίας και την έξοδο της δεξιάς κοιλίας), τον έλεγχο του µεγέθους της ανιούσας αορτής και
της πνευµονικής αρτηρίας, καθώς και τον χιασµό αυτών. Επίσης, λαµβάνεται η εικόνα των τριών αγγείων
και της τραχείας και ελέγχεται το αορτικό τόξο (θέση, µέγεθος).

Η απεικόνιση των παραπάνω τοµών της καρδιάς καθιστούν πιθανότερη τη διάγνωση ανωµαλιών των
µεγάλων αγγείων, όπως τετραλογίας Fallot, µετάθεσης µεγάλων αγγείων, κ.ά.
Κοιλιά
Η θέση των ενδοκοιλιακών οργάνων θα πρέπει να ελέγχεται. Η γαστρική φυσαλίδα θα πρέπει να
ανιχνεύεται στην φυσιολογική της θέση, προς τα αριστερά, ως περιγεγραµµένη µαύρη σφαιρική δοµή. Το
λεπτό έντερο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της ενδοκοιλιακής κοιλότητας και ο οµφάλιος λώρος να
εισέρχεται φυσιολογικά διαµέσου ενός ακέραιου πρόσθιου κοιλιακού τοιχώµατος.
Κάθε άλλη κυστική µορφή εντός της κοιλιακής χώρας αποτελεί ένδειξη διενέργειας περαιτέρω ελέγχου. Η
είσοδος του οµφαλίου λώρου θα πρέπει να ελέγχεται για την περίπτωση ανωµαλιών του πρόσθιου
κοιλιακού τοιχώµατος, όπως η οµφαλοκήλη ή γαστρόσχιση.
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Εικόνα 15 : τοµή κοιλιακής περιµέτρου. Διακρίνονται οι τρεις
πυρήνες οστέωσης των σπονδύλων (spine), µία πλευρά σε
κάθε πλάγιο, η γαστρική φυσαλίδα

Εικόνα 16: Είσοδος του οµφαλίου λώρου στο
κοιλιακό τοίχωµα

Νεφροί και ουροδόχος κύστη
Αµφότεροι οι νεφροί θα πρέπει να απεικονίζονται. Εάν η ουροδόχος κύστη ή κάποιος από τους νεφρούς
εµφανίζεται διογκωµένος, αυτό θα πρέπει να καταγράφεται. Η περίπτωση επίµονης αδυναµίας
απεικόνισης της ουροδόχου κύστης αποτελεί ένδειξη περαιτέρω ελέγχου για το ενδεχόµενο εκστροφής
της κύστης.

Εικόνα 17: Νεφροί και νεφρικές αρτηρίες σε στεφανιαία
διατοµή

Εικόνα 18: Ουροδόχος κύστη και οµφαλικές αρτηρίες

Σπονδυλική στήλη
Αν και ο πλήρης έλεγχος της ανατοµίας της σπονδυλικής στήλης δεν αποτελεί µέρος του βασικού
ελέγχου, η απεικόνιση αυτής σε επιµήκη και στεφανιαία διατοµή είναι χρήσιµη για την αποκάλυψη των
συγγενών ανωµαλιών της.
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Εικόνα 19: Επιµήκης τοµή της σπονδυλικής στήλης

Εικόνα 20: 3D ανασύνθεση της σπονδυλικής στήλης
σε στεφανιαία τοµή

Άνω και κάτω άκρα
Η παρουσία ή απουσία των άνω και των κάτω άκρων θα πρέπει να ελέγχεται και να καταγράφεται. Η
καταγραφή των δακτύλων των χεριών και των ποδιών δεν αποτελεί στοιχείο του βασικού
υπερηχογραφήµατος 2ου τριµήνου.

Εικόνα 21: Άνω άκρο

Εικόνα 22: Κάτω άκρο

Ε. Έλεγχος δεικτών χρωµατοσωµατικών ανωµαλιών και αξιολόγηση κινδύνου
χρωµατοσωµατικών ανωµαλιών
Τα υπερηχογραφικά ευρήµατα των εµβρυϊκών ανευπλοειδιών, συνήθως σχετίζονται µε µεγάλες
ανατοµικές ανωµαλίες. Παρ΄ όλα αυτά, ένας µικρότερος αριθµός µη-ειδικών υπερηχογραφικών
ευρηµάτων έχει συσχετισθεί µε εµβρυϊκές ανευπλοϊδίες και ειδικότερα µε την τρισωµία 21. Τα
υπερηχογραφικά αυτά ευρήµατα ονοµάζονται υπερηχογραφικοί δείκτες και είναι µη-ειδικά και συνήθως
παροδικά ευρήµατα. Οι υπερηχογραφικοί δείκτες 2ου τρίµηνου είναι:
1. Αυξηµένη αυχενική πτυχή
Η πάχυνση του δέρµατος του αυχένα αποτελεί χαρακτηριστικό κλινικό γνώρισµα της τρισωµίας 21 και
αποτελεί τον πλέον ευαίσθητο και σηµαντικό υπερηχογραφικό δείκτη στο 2ο τρίµηνο. Η µέτρηση της
αυχενικής πτυχής γίνεται στο διαπαρεγκεφαλιδικό επίπεδο και θεωρείται αυξηµένη όταν είναι µεγαλύτερη
από 6mm. Το εύρηµα ως µεµονωµένο αυξάνει τον κίνδυνο γα τρισωµία 21 κατά 3,8 φορές.
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Εικόνα 24: Υπερηχογενές έντερο

2. Υπερηχογενές έντερο
Η υπερηχογένεια του εντέρου αποτελεί µη-ειδικό δείκτη και συνήθως παρατηρείται σε φυσιολογικά
έµβρυα. Παρ΄ όλα αυτά έχει παρατηρηθεί, µε αυξηµένη συχνότητα, σε έµβρυα µε τρισωµία 21, ενώ έχει
συσχετισθεί µε περιπτώσεις ατρησίας εντέρου, συγγενών ιογενών λοιµώξεων, κυστικής ίνωσης και
αυξηµένης πιθανότητας IUGR εµβρύων. Η υπερηχογένεια του εντέρου χαρακτηρίζεται από ηχογένεια
παρόµοια / µεγαλύτερη από αυτή των οστών και εµφανίζεται συνήθως σε ένα τµήµα του εντέρου.
3. Βραχέα µακρά οστά
Βραχέα µακρά οστά µπορεί να ανευρεθούν προγεννητικά σε έµβρυα µε τρισωµία 21, αν και το µήκος των
µακρών οστών αποτελεί µη-ειδικό δείκτη, διότι το µήκος τους εξαρτάται από την ηλικία κύησης, την φυλή
και πιθανώς το φύλο του εµβρύου. Η βράχυνση του βραχιονίου οστού φαίνεται να αποτελεί πιο ειδικό
δείκτη από την βράχυνση του µηριαίου οστού. Το βραχιόνιο οστό θεωρείται βραχύ όταν το µήκος του
βρίσκεται κατά 3 ή περισσότερες σταθερές αποκλίσεις κάτω από τη µέση τιµή για τη δοθείσα ηλικία
κύησης .
4. Διάταση νεφρικών πυέλων
Η αµφοτερόπλευρη διάταση των νεφρικών πυέλων έχει συσχετισθεί µε αυξηµένο κίνδυνο εµβρυϊκής
ανευπλοειδίας και ειδικότερα της τρισωµίας 21 παρά το γεγονός ότι αποτελεί συχνό εύρηµα κατά την
διάρκεια του υπερηχογραφικού ελέγχου 2ου τριµήνου.
Η µέτρηση της διαµέτρου των νεφρικών πυέλων γίνεται κατά την προσθιο-οπίσθια διάµετρο και κατά
προτίµηση µε τους νεφρούς και την σπονδυλική στήλη του εµβρύου στραµµένη προς την κεφαλή των
υπερήχων µε παθολογική µέτρηση µεγαλύτερη – ίση των 5 mm.
Σύµφωνα µε νεότερες µελέτες το εύρηµα αν είναι µεµονωµένο δεν αυξάνει τον κίνδυνο για τρισωµία 21.
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Εικ. 25. Αµφοτερόπλευρη υδρονέφρωση

Εικ. 26. Υπερηχογενής καρδιακή εστία (golfball,
κοµβίο)

5. Κοιλιοµεγαλία
Μεµονωµένη κοιλιοµεγαλία αυξάνει τον κίνδυνο για το σύνδροµο Down 3,8 φορές.

Εικ. 27: Αµφοτερόπλευρη κοιλιοµεγαλία

Εικ. 28: Υποπλαστικό ρινικό οστό

6. Υποπλαστικό ρινικό οστό
η

Μήκος ρινικού οστού κάτω από την 5 εκατοσθιαία θέση αυξάνει τον κίνδυνο για το σύνδροµο Down κατά
6,6 φορές. . Πρακτικά το όριο κατά την περίοδο που εκτελείται το υπερηχογράφηµα 2ου τριµήνου είναι τα
4.5 -5 mm
7. Αποκλίνουσα δεξιά υποκλείδιος αρτηρία ( ARSA)
Η αποκλίνουσα δεξιά υποκλείδιος αρτηρία αυξάνει τον κίνδυνο για το σύνδροµο Down περίπου 4
φορές , ενώ συσχέτιση υπάρχει µε το σύνδροµο Di George.
Εικ. 29: ARSA. Ao: αορτή, ΡΑ: πνευοµονική αρτηρία,
DA: αρτηριακός πόρος, Τ: τραχεία. Τα λευκά βέλη
απεικονίζουν την πορεία της δεξιάς υποκλειδίου
αρτηρίας πίσω από την τραχεία

Επιπλέον, έχουν περιγραφεί και άλλοι δείκτες χρωµατοσωµατικών ανωµαλιών, όπως η κλινοδακτυλία, η
πολυδακτυλία κ.ά.
Επί ανευρέσεως των δεικτών αυτών, η έγκυος θα πρέπει να παραπέµπεται σε ειδικό κέντρο
προγεννητικού ελέγχου.
Επί ανεύρεσης αναλόγου / αναλόγων δεικτών θα πρέπει να επανυπολογίζεται ο κίνδυνος για το
σύνδροµο Down, όπως αυτός είχε προκύψει από τον έλεγχο πρώτου τριµήνου, µε βάση την τελευταία
µετα-ανάλυση από τους Agathokleous et al. (Αgathokleous et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2013)
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DR (95%
CI) (%)

FPR (95%
CI) (%)

LR+(95%
CI)

LR– (95%
CI)

LR isolated marker*

Intracardiac
echogenic focus

24.4

3.9

5.83

Ventriculomegaly

7.5

0.2

27.52

0.94

3.81

Increased nuchal
fold

26.0

1.0

23.30

0.80

3.79

Echogenic bowel

16.7

1.1

11.44

0.90

1.65

Mild
hydronephrosis

13.9

1.7

7.63

0.92

1.08

Short femur

27.7

6.4

3.72

0.80

0.61

Short humerus

30.3

4.6

4.81

0.74

0.78

ARSA

30.7

1.5

21.48

0.71

3.94

Absent or
hypoplastic NB

59.8

2.8

23.27

0.46

6.58

0.95

•

Η τροποποιηµένη πιθανότητα για τρισωµία 21 από το υπερηχογράφηµα του Β επιπέδου
υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας µε το θετικό LR για κάθε δείκτη που βρέθηκε και µε το
αρνητικό LR για κάθε δείκτη που δεν βρέθηκε, τον προϋπάρχοντα κίνδυνο βασισµένο στο
υπερηχογράφηµα της αυχενικής διαφάνειας ή/και τη βιοχηµεία µητέρας.
•

Η ανίχνευση οποιουδήποτε δείκτη πρέπει να διεγείρει τη ενδελεχή διερεύνηση για άλλους δείκτες

•

Υπάρχει πολύ µικρή επίδραση στον τελικό τροποποιηµένο κίνδυνο µεµονωµένων δεικτών όπως
η ηχογενής εστία, υπερηχογενές έντερο, ήπια υδρονέφρωση και βραχύ µηριαίο.

•

Αν δεν βρεθεί κανένας δείκτης ο κίνδυνος για τρισωµία 21 ελαττώνεται κατά 7.7 φορές.

Δ) Έλεγχος µήκους τραχήλου ( υπολογισµός κινδύνου για πρόωρο τοκετό)
Πρόκειται για ένα διακολπικό υπερηχογράφηµα απόλυτα ασφαλές για την κύηση, για τη µέτρηση του
µήκους του τραχήλου της µήτρας.
Συνιστάται ιδιαίτερα σε γυναίκες που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για πρόωρο τοκετό,
συµπεριλαµβανοµένων των πολλαπλών κυήσεων, µε προηγούµενο πρόωρο τοκετό, ανωµαλίες της
µήτρας ή του τραχήλου της µήτρας, προηγούµενη χειρουργική επέµβαση.
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Η εξέταση αυτή διεξάγεται συνήθως κατά το χρόνο του γενετικού υπερηχογραφήµατος (β΄επιπέδου),
αλλά σε γυναίκες µε προηγούµενο πρόωρο τοκετό µπορεί να είναι απαραίτητη µια σειρά
υπερηχογραφηµάτων παρακολούθησης ξεκινώντας από την 16η εβδοµάδα
Εικ. 30. Εξέταση τραχήλου. Στο αριστερό τµήµα της
εικόνας η εξέταση γίνεται χωρίς πυθµενική πίεση, και
ο τράχηλος εµφανίζεται να έχει φυσιολογικό µήκος.
Μετα από άσκηση πυθµενικής πίεσης αναδεικνύεται
βράχυνση του τραχήλου και χοανοειδής διαµόρφωση
του έσω τραχηλικού στοµίου (δεξιό τµήµα εικόνας)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η εξέταση των δοµών του εµβρύου κατά την ορθή πρακτική δεν διασφαλίζει την προγεννητική διάγνωση
όλων των συγγενών ανωµαλιών και συνδρόµων. Υπάρχουν µείζονες ανωµαλίες που δεν διαγιγνώσκονται,
ή διαγιγνώσκονται / επιδεινώνονται µετά από τη χρονική περίοδο που πραγµατοποείται το
ου
υπερηχογράφηµα 2 τριµήνου.
Ανωµαλίες που µπορεί να εµφανιστούν ή να επιδεινωθούν µετά τις 24 εβδοµάδες περιλαµβάνουν (χωρίς να
εξαντλούνται σε αυτές) τις διαταραχές ωρίµανσης του εγκεφάλου, την υδροκεφαλία και τις εγκεφαλικές
αιµορραγίες, την κρανιοσυνόστωση, τις βαλβιδικές στενώσεις της καρδιάς και την ισθµική στένωση της
αορτής, τη διαφραγµατοκήλη, τις νεφρικές δυσπλασίες, τις αποφράξεις του γαστρεντερικού, τα νευρολογικά
σύνδροµα, και όλους τους εµβρυϊκούς όγκους.
Οι χρωµοσωµικές ανωµαλίες ανιχνεύονται µόνο σε ένα ποσοστό, και καταστάσεις όπως η εγκεφαλική
παράλυση, η πνευµατική καθυστέρηση, η κώφωση, η τύφλωση και ο αυτισµός ΔΕΝ ανιχνεύονται.
Επιπλέον, η υπερηχογραφική εξέταση πραγµατοποιείται σε πραγµατικό χρόνο µε αποτέλεσµα να είναι µια
υποκειµενική εξέταση στηριζόµενη σε πολλαπλές διαδοχικές λήψεις (τοµές). Για το λόγο αυτό, η εκ των υστέρων,
εξαγωγή συµπερασµάτων για τη διάγνωση κάποιας πάθησης ή συνδρόµου από υπερηχογραφικές εικόνες, είναι
αδύνατη, ακόµα κι από ειδικούς στον προγεννητικό έλεγχο, γιατί η στιγµιαία αποτύπωση δεν είναι δυνατόν να
αποδώσει την εκτίµηση του εξεταστή κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
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