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Βιοψία 
Τροφοβλάστης και

Αμνιοπαρακέντηση

Περίληψη
Η αμνιοπαρακέντηση και η βιοψία τροφοβλάστης αποτελούν
τις πλέον συνήθεις προγεννητικές διαγνωστικές επεμβατικές
τεχνικές τις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές
στη χρήσης τους, στην εμπειρία των εξεταστών με αυτές, στα
αναφερόμενα ποσοστά κινδύνου, και στην τελική επιλογή των
ασθενών. Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται τα τεχνι-
κά χαρακτηριστικά των δύο αυτών επεμβατικών τεχνικών και οι
μελέτες που αφορούν τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτές.
Οι δύο τεχνικές συγκρίνονται μεταξύ τους όσο αφορά την ασφά-
λεια τους ενώ, στο τέλος αναφέρονται στοιχεία για την ενημέ-
ρωση και τη συγκατάθεση των γονέων, την τήρηση αρχείων και
το follow up των ασθενών.  

Λέξεις - κλειδιά: αμνιοπαρακέντηση, βιοψία, τροφοβλάστης, απώλεια κύησης

Εισαγωγή
Σαράντα χρόνια μετά την εισαγωγή του προγεννητικού
ελέγχου στην ιατρική πράξη, η ικανότητά μας να διαγιγνώ-
σκουμε χρωματοσωμικές ανωμαλίες, γενετικά νοσήματα
και δομικές ανωμαλίες του εμβρύου έχει διευρυνθεί και δι-
ευκολυνθεί από τις αλματώδεις εξελίξεις στον τομέα της
υπερηχογραφίας και της εργαστηριακής ανάλυσης. Εντού-
τοις, ενώ οι υπέρηχοι αποτελούν τη μέθοδο εκλογής για τη
διάγνωση των συγγενών ανωμαλιών, δεν παρέχουν πληρο-
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φορίες για τη γενετική δομή του εμβρύου.
Έτσι, η διάγνωση των καταστάσεων εκείνων
που απαιτούν την ανάλυση εμβρυϊκού δείγ-
ματος στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε δύο
επεμβατικές τεχνικές, την αμνιοπαρακέντηση
και τη βιοψία τροφοβλάστης.
Η πιο συχνή ένδειξη για τις τεχνικές αυτές εί-
ναι ο έλεγχος του εμβρυικού καρυότυπου
όταν ο κίνδυνος χρωματοσωμικής ανωμαλίες
θεωρείται αυξημένος (όπως π.χ. σε περιπτώ-
σεις προχωρημένης ηλικίας της μητέρας, μη
φυσιολογικού βιοχημικού ελέγχου, αυξημέ-
νης αυχενικής διαφάνειας, παθολογικών υπε-
ρηχογραφικών ευρημάτων ή οικογενειακού
ιστορικού τρισωμίας). Η κυτταρογενετική
ανάλυση αποτελεί τη συχνότερη ένδειξη για
επεμβατικό έλεγχο και στηρίζεται στον κλασ-
σικό καρυότυπο με καλλιέργεια, στην αλυσι-
δωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) για
γρήγορα αποτελέσματα και στη μελέτη FISH
για έλεγχο ειδικών περιοχών των χρωματο-
σωμάτων.
Οι εντυπωσιακές εξελίξεις στην κατανόηση
των γενετικών νοσημάτων και η ανάπτυξη της
τεχνολογίας οδήγησαν στην σχεδόν πλήρη
χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώμα-
τος.1 Έτσι, πέρα από τον έλεγχο του καρυό-
τυπου, η ανάλυση του εμβρυϊκού DNA από το
αμνιακό υγρό ή τις χοριακές λάχνες επιτρέ-
πει τη διάγνωση όλο και περισσότερων μονο-
γονιδιακών νοσημάτων. Επιπλέον, όταν
υπάρχει υπόνοια λοίμωξης ο επεμβατικός
έλεγχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
διαπιστωθεί εάν έχει προσβληθεί το ίδιο το
έμβρυο. 

Αμνιοπαρακέντηση
Η χρήση της αμνιοπαρακέντησης στην προ-
γεννητική διάγνωση άρχισε στα τέλη της δε-
καετίας του ’60 και αποτελούσε διαγνωστική
μέθοδο για τις υψηλού κινδύνου ασθενείς.2,3

Οι υπέρηχοι σαν κλινικό εργαλείο ήταν ακό-
μη στα σπάργανα και η αμνιοπαρακέντηση
γίνονταν ουσιαστικά στα τυφλά. Περιμένο-
ντας μέχρι την 16η -17η  εβδομάδα, συγκε-
ντρώνονταν αρκετό υγρό γύρω από το έμ-
βρυο και έτσι η πιθανότητα λήψεως επαρ-
κούς ποσότητος υγρού αποφεύγοντας το έμ-

βρυο ήταν ικανοποιητική.4 Οι πρώτες μελέτες
αναφέρουν ποσοστό επιπλοκών της τάξης του
2%, που παρόλο  ότι δεν ήταν αμελητέο θεω-
ρούνταν λογικό σε κατάσταση υψηλού κινδύ-
νου όπως νοσήματα κληρονομικού τύπου,
προηγούμενη ανευπλοειδία ή βλάβη του
Κ.Ν.Σ.
Σήμερα η αμνιοπαρακέντηση γίνεται συνή-
θως στο 2ο τρίμηνο (μεταξύ 16ης  - 20ης
εβδομάδας) και αποτελεί το 90% τουλάχι-
στον των προγεννητικών επεμβατικών τεχνι-
κών. Με συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο ει-
σάγεται στον αμνιακό σάκο, διαμέσου του
κοιλιακού τοιχώματος της μητέρας, βελόνα
ραχιαίας αναισθησίας διαμέτρου 20-22
gauge. Αφού εξακριβωθεί η σωστή θέση της
βελόνας συλλέγεται δείγμα 10–20 ml  αμνια-
κού υγρού (Εικόνα 1). Τα κύτταρα στο αμνια-
κό υγρό προέρχονται από το ουροποιητικό,
στοματοφαρυγγική κοιλότητα καθώς και  από
την επιφάνεια του εμβρύου και τους υμένες.
Το αμνιακό υγρό πρέπει να αποστέλλεται
έγκαιρα σε κυτταρογενετικό εργαστήριο που
έχει την κατάλληλη δεξιότητα και εμπειρία
για ανάλυση αμνιακού υγρού. Όταν η διαδι-
κασία γίνεται σε μικρή ηλικία κύησης, τον κύ-
ριο λόγο αποτυχίας αναρροφήσης αμνιακού
υγρού αποτελεί το τέντωμα της αμνιακής μεμ-
βράνης. Αυτό είναι ακόμη πιο πιθανό εάν ο
διαχωρισμός άμνιου-χόριου είναι ορατός
υπερηχογραφικά. 
Μετά την αμνιοπαρακέντηση πρέπει να δίνε-
ται αντι-D ανοσοσφαιρίνη στις γυναίκες εκεί-
νες που είναι Rh αρνητικές όπως και μετά
από κάθε διαγνωστική επεμβατική τεχνική.5
H χορήγηση Rh ανοσοσφαιρίνης σε ασθενείς
που είναι ήδη ευαισθητοποιημένες δεν προ-
σφέρει κανένα όφελος.
Η κύρια ανησυχία στην επεμβατική προγενε-
τική διάγνωση είναι η πιθανότητα αποβολής.
Τόσο η βιβλιογραφία όσο και η ενημέρωση
των ασθενών έχει μεγάλες αποκλίσεις στην
εκτίμηση αυτού του κινδύνου. Η μελέτη των
Tabor και συν που δημοσιεύθηκε στο Lancet
το 1986 είναι η μόνη τυχαιοποιημένη ελεγχό-
μενη μελέτη υψηλής ποιότητας που παρέμενε
μέχρι σήμερα χρυσός κανόνας στον τομέα της
Ιατρικής του Εμβρύου.6 Πρόκειται για πολυ-
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κεντρική μελέτη σε 4606 γυναίκες χαμηλού
κινδύνου (ηλικίας 25-34 ετών) που τυχαιοποι-
ήθηκαν στο να υποβληθούν ή όχι σε αμνιοπα-
ρακέντηση. Η αμνιοπαρακέντηση γινόταν με
βελόνα 20 gauge και με συνεχή υπερηχογρα-
φικό έλεγχο. Υπήρχε οδηγός στη μέση της κε-
φαλής των υπερήχων που δημιουργούσε γω-
νία 90ο με τη βελόνα της αμνιοπαρακέντη-
σης. Οι περισσότερες αμνιοπαρακεντήσεις
γίνονταν μεταξύ της 16ης -18ης εβδομάδας.
Περισσότερες από τις μισές αμνιοπαρακε-
ντήσεις είχαν γίνει από την ίδια την Ann
Tabor ενώ οι υπόλοιπες από τέσσερις άλ-
λους, λιγότερο πεπειραμένους, ερευνητές.
Κάθε φορά γινόταν προσπάθεια να αποφευ-
χθεί ο πλακούντας αλλά αυτό δεν ήταν δυνα-
τό στο 15% των περιπτώσεων. Αιματηρό
υγρό αναρροφήθηκε στο 0,5% των περιπτώ-
σεων. Η συνολική απώλεια κυήσεων ήταν
3.2% στην ομάδα της αμνιοπαρακέντησης και
2.2% στην ομάδα ελέγχου. Η διαφορά αυτή
δεν ήταν στατιστικά σημαντική, αλλά η 0.8 %
αύξηση των αυτόματων εκτρώσεων (2.1%
έναντι 1.3%) ήταν. Το 95% εύρος βεβαιότη-

τας για τον κίνδυνο αποβολής κυμαίνονταν
από 0%-2%. Δεν υπήρχε διαφορά στο ποσο-
στό κολπικής αιμόρροιας μετά την αμνιοπα-
ρακέντηση αλλά η διαρροή αμνιακού υγρού
ήταν στατιστικά πιο συχνή (1.7% έναντι
0.4%). 
Πιο πρόσφατες μεγάλες μη ελεγχόμενες με-
λέτες εκτιμούν ότι είναι δυνατό ο επιπλέον
κίνδυνος αποβολής εξαιτίας της αμνιοπαρα-
κέντησης να μειωθεί στο 0.5%. Υπάρχει πά-
ντως διχογνωμία πάνω στο τι συνιστά απώ-
λεια κύησης εξαιτίας της αμνιοπαρακέντησης
και ιδιαίτερα μέσα σε  ποιό χρονικό διάστη-
μα μετά την διαδικασία. Σε ένα πληθυσμό χα-
μηλού κινδύνου με βασικό κίνδυνο απώλειας
κύησης της τάξης του 2%, η αμνιοπαρακέντη-
ση δεύτερου τριμήνου αυξάνει αυτόν τον κίν-
δυνο επιπλέον 1%. Παρόλο τον μεγάλο αριθ-
μό τυχαιοποιημένων γυναικών στη μελέτη της
Tabor η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά
σημαντική με το εύρος βεβαιότητας να κυμαί-
νεται από 0-2%. Πόσο αδιάσειστα είναι αυτά
τα στοιχεία και πως μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν στη καθημερινή συμβουλευτική; Είναι
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πολύ απίθανο στο μέλλον να επαναληφθεί
μελέτη τέτοιου μέγεθους και ποιότητας και,
άρα, σε απουσία άλλων τυχαιοποιημένων με-
λετών κάθε γραπτή ή προφορική ενημέρωση
της γυναίκας σχετικά με τους κινδύνους της
αμνιοπαρακέντησης θα πρέπει να περιλαμ-
βάνει τα στοιχεία της δανέζικης μελέτης του
1986.

Ασφάλεια αμνιοπαρακέντησης
Η μεγαλύτερη ανασκόπηση 29 μελετών
(ελεγχόμενες και μη) έχει γίνει από τον
Seeds και περιλαμβάνει σύνολο 68.119 αμνιο-
παρακεντήσεων στο 2ο τρίμηνο της κύησης7. 

Τα συμπεράσματα της ανασκόπησης είναι:
1. Στις ελεγχόμενες μελέτες η αμνιοπαρακέ-
ντηση με ταυτόχρονη χρήση υπερήχων φαίνε-
ται ότι συνδέεται με ένα επιπλέον ποσοστό
αποβολής της τάξης του 0.6%. Για να καθορι-
σθεί το συνολικό ποσοστό απώλειας, αυτό
πρέπει να προστεθεί στο ποσοστό φυσικής
απώλειας χωρίς  αμνιοπαρακέντηση σε ομά-
δα ελέγχου που είναι της τάξης του 1.08%.
2. Η χρήση των υπερήχων ελαττώνει τον
αριθμό των απαιτούμενων εισαγωγών βελό-
νας και την πιθανότητα αναρρόφησης αιμα-
τηρού υγρού. Στο σύνολο των μελετών η ταυ-
τόχρονη χρήση των υπερήχων είχε σαν συνέ-
πεια χαμηλότερο ποσοστό αποβολών (το εύ-
ρημα αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στις ελεγχόμε-
νες μελέτες).
3. Το άμεσο τραύμα στο έμβρυο δεν είναι συ-
νηθισμένο και σπάνια αποδεικνύεται, αλλά
μπορεί να συμβαίνει πιο συχνά από ότι ανα-
φέρεται εξαιτίας της αδυναμίας να διαγνω-
σθεί και του γεγονότος ότι συχνά δεν υπάρ-
χουν συνέπειες. Υπάρχουν 19 αναφορές σε
εμβρυϊκό τραύμα μετά από αμνιοπαρακέντη-
ση που κυμαίνονται από εμβρυϊκή αιμορρα-
γία μέχρι ασήμαντα σημάδια στο δέρμα, και
περιλαμβάνουν επίσης σημαντικές οφθαλμι-
κές και κοιλιακές ανωμαλίες (όπως ατρησία
εντέρου και ειλεού), πορεγκεφαλικές κύ-
στεις, ατροφία εγκεφάλου, διάτρηση σκληρού
χιτώνα, συρίγγια και γάγγραινα άκρων. Σε
μία μελέτη 460 αμνιοπαρακεντήσεων, όπου
υπερηχογράφημα γινόταν μόνο πριν την

επεμβατική τεχνική και όχι καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της αμνιοπαρακέντησης, υπήρχε αδυνα-
μία αναρρόφησης του υγρού σε 131 περιπτώ-
σεις. Όταν μετά την αποτυχία αναρρόφησης
ελεγχόταν η θέση της βελόνας  με υπερηχο-
γράφημα, στις 27 από τις 131 περιπτώσεις η
βελόνα ήταν μέσα στο έμβρυο, αλλά ευτυχώς
χωρίς να προκαλέσει εμφανή βλάβη των νεο-
γνών μετά τη γέννηση8.
4. Η σημασία της διαπλακουντιακής αμνιοπα-
ρακέντησης είχε συνδεθεί με υψηλότερο κίν-
δυνο αποβολής στην αρχική μελέτη της Tabor
το 1986. Σε 9 μελέτες όπου η εισαγωγή της
βελόνας γινόταν διαπλακουντιακά το σύνολο
των αποβολών ήταν 73 σε 5203 διαδικασίες
(1.4%) παρόμοιο δηλαδή με τον κίνδυνο απο-
βολών μετά από διαμνιακή εισαγωγή. Τα
στοιχεία αυτά βέβαια είναι από κέντρα ανα-
φοράς με μεγάλη εμπειρία σε διαγνωστικές
τεχνικές και το επίπεδο κινδύνου δεν αντανα-
κλά οπωσδήποτε αυτό που παρουσιάζεται σε
χέρια λιγότερο έμπειρων χειριστών.

Τεχνικά σημεία αμνιοπαρακέντησης
Διαμνιακή-διαπλακουντιακή είσοδος 
Παρόλο που παραδοσιακά η αμνιοπαρακέ-
ντηση γινόταν με προσοχή ώστε να αποφεύ-
γεται ο πλακούντας, μεταγενέστερες μελέτες
υποστηρίζουν ότι η διαπλακουντιακή είσοδος
μπορεί να μην συνδέεται με αυξημένο κίνδυ-
νο αποβολής. Tρεις μελέτες με πάνω από
2000 περιστατικά δεν κατέδειξαν αυξημένο
κίνδυνο σε διαπλακουντιακή εισαγωγή9-11. Η
διαπλακουντιακή εισαγωγή μπορεί να επιλε-
γεί όταν επιτρέπει εύκολη δίοδο σε μία λίμνη
αμνιακού υγρού. Πρέπει πάντως να αποφεύ-
γεται σημείο κοντά στην πρόσφυση του ομ-
φάλιου λώρου, ενώ είναι σημαντικό η βελόνα
να περνά από το όσο το δυνατό πιο λεπτό
τμήμα του πλακούντα.

Συνεχής υπερηχογραφικός έλεγχος. 
Η αμνιοπαρακέντηση συνδέεται με υψηλότε-
ρο ποσοστό επιτυχούς αναρρόφησης και χα-
μηλότερο ποσοστό αναρρόφησης αίματηρού
υγρού όταν γίνεται με συνεχή υπερηχογραφι-
κό έλεγχο και συνεχή παρακολούθηση της
άκρης της βελόντας. Η αρχική ‘τυφλή’ διαδι-
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κασία σήμαινε ψηλάφηση του περιγράμματος
της μήτρας και εισαγωγή της βελόντας σε ένα
επιλεγμένο σημείο. Με τη χρήση των υπερή-
χων, ελέγχεται το περιεχόμενο της μήτρας
(ιδιαίτερα η θέση του πλακούντα) και του εμ-
βρύου και επιλέγεται ένα κατάλληλο σημείο
στην κοιλιά της μητέρας. H χρήση των υπερή-
χων καθ’ όλη τη διάρκεια της αμνιοπαρακέ-
ντησης επιτρέπει την συνεχή απεικόνιση της
βελόνας και ελαττώνει το ποσοστό αναρρό-
φησης αιματηρού υγρού από 2.4% σε 0.8% 12. 

Διάμετρος της βελόνας.
Η εξωτερική διάμετρος της βελόνας δεν πρέ-
πει να είναι μεγαλύτερη από 20-gauge (0.9
mm). Σε πειραματική μελέτη που συνέκρινε
βελόνες 18-, 20- και 22-gauge βρέθηκε ότι
υπάρχει μικρότερη ροή αμνιακού υγρού από
το σημείο εισόδου όταν χρησιμοποιείται λε-
πτότερη βελόνα13. Πειραματικές μελέτες υπο-
στηρίζουν ότι ακόμη και η γωνία εισόδου
(90ο έναντι 45ο) σε σχέση με την αμνιακή
μεμβράνη, επηρεάζει το μέγεθος του ελλεί-
ματος και άρα την ροή από τις μεμβράνες14.
H αμνιοπαρακέντηση προκαλεί άγχος στις
γυναίκες αλλά οι περισσότερες από τις ασθε-
νείς παρομοιάζουν τον πόνο με αυτόν μιας
αιμοληψίας. Μια τυχαιοποιημένη μελέτη από
τους Van Schonbrock και συν. κατέδειξε ότι η
χρήση τοπικής αναισθησίας δεν οδηγεί σε
μείωση του πόνου έτσι όπως τον αντιλαμβά-
νονταν οι ασθενείς15.

Αμνιοπαρακέντηση πριν από την 15η εβδο-
μάδα της κύησης
Ένα κύριο μειονέκτημα της αμνιοπαρακέ-
ντησης του δεύτερου τριμήνου είναι ότι τα
αποτελέσματα είναι διαθέσιμα μετά την 16η
εβδομάδα της κύησης και η μακρά αυτή πε-
ρίοδος αναμονής μπορεί να είναι ιδιαίτερα
αγχογόνος για τους γονείς. Οι άλλες εναλλα-
κτικές επιλογές είναι η βιοψία τροφοβλάστης
και η πρώιμη αμνιοπαρακέντηση. Ως πρώιμη
αμνιοπαρακέντηση ορίζεται αυτή που διεξά-
γεται από την 9η-14η εβδομάδα της κύησης.
Η εισαγωγή της στην κλινική πράξη έγινε στα
τέλη της δεκαετίας του 1980. Από τεχνική
πλευρά είναι παρόμοια με την κλασσική

αμνιοπαρακέντηση μόνο που στην πρώιμη
αμνιοπαρακέντηση αναρροφάται μικρότερη
ποσότητα αμνιακού υγρού. Η υπερηχογραφι-
κή καθοδήγηση είναι απαραίτητη καθώς η
περιοχή στόχος είναι ιδιαίτερα μικρή. Η πα-
ρουσία δύο ξεχωριστών  υμένων (του άμνιου
και του χορίου) μέχρι τις 15 εβδομάδες προ-
σθέτει μία επιπλέον δυσκολία. Η αναρρόφη-
ση πρέπει να γίνει από τον έσω σάκο (δηλα-
δή το άμνιο) διότι ο έξω σάκος δεν περιέχει
ικανή ποσότητα εμβρυϊκών κυττάρων. Τη δυ-
σκολία αυτή κατέδειξαν πρώτοι οι Sundberg
και συν. το 1995 σε ανασκόπηση 12 μελετών
με σύνολο 5242 ασθενών όπου το ποσοστό
αποτυχίας λήψης αμνιακού υγρού κυμαινό-
ταν από 1.9-4.7% ενώ αποτυχίας της καλλιέρ-
γειας από 0-20%16. 
Η CEMAT 1998 ήταν μία πολυκεντρική μελέ-
τη υπό την αιγίδα του ιατρικού ερευνηtικού
Συμβουλίου του Καναδά που συνέκρινε την
πρώιμη αμνιοπαρακέντηση με την ‘κλασσική’
αμνιοπαρακέντηση17. Και οι δύο τεχνικές γί-
νονταν με βελόντα 22 gauge υπό συνεχή υπε-
ρηχογραφικό έλεγχο. Αναρροφούνταν 11 και
20 ml αμνιακού υγρού αντίστοιχα ενώ δεν γι-
νόταν δύο προσπάθειες την ίδια ημέρα. O κά-
θε εξεταστής είχε κάνει τουλάχιστον 30 πρώι-
μες αμνιοπαρακέντησεις πριν λάβει μέρος
στη μελέτη. 
Σε σχέση με το μεγάλο μέγεθος της μελέτης
(n = 4374),  η CEMAT είχε ιδιαίτερα υψηλό
follow up (99.2%). Στην ομάδα της πρώιμης
αμνιοπαρακέντησης το 87.8% των επεμβάσε-
ων έγιναν πριν τις 13 εβδομάδες και μόνο
3.5% μετά τις 14 εβδομάδες. Οι περισσότερες
΄κλασσικές’ αμνιοπαρακεντήσεις έγιναν με-
ταξύ 15ης και 15+6ης  εβδομάδας (68.8%). Η
συνολική απώλεια κύησης ήταν 7.6% στην
πρώιμη αμνιοπαρακέντηση και 5.9% στην
κλασσική. Ο αριθμός των συγγενών ανωμα-
λιών στην ομάδα της πρώιμης αμνιοπαρακέ-
ντησης ήταν αυξημένος ιδιαίτερα όσο αφο-
ρούσε τα νεογνά με ραιβοϊπποποδία (1.3%
έναντι 0.09%) όπου παρατηρήθηκε διπλασια-
σμός του κινδύνου. Στο 4.7% των πρώιμων
αμνιοπαρακεντήσεων απαιτούνταν πολλαπλή
εισαγωγή της βελόντας ενώ αυτό συνέβη μό-
νο στο 1.7% της κλασσικής αμνιοπαρακέντη-
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σης. Η κυτταρογενετική ανάλυση ήταν πιο
δύσκολη στην πρώιμη εξέταση με ποσοστό
εργαστηριακής αποτυχίας 1.8% ενώ αυτό
ήταν μόλις 0.2% στην κλασσική αμνιοπαρα-
κέντηση. Το συμπέρασμα ήταν ότι η πρώιμη
αμνιοπαρακέντηση δεν αποτελεί ασφαλή
εναλλακτική λύση για την προγεννητική διά-
γνωση και πρέπει να διενεργείται μόνο σε
ιδιάζουσες περιπτώσεις και εφόσον η μητέρα
έχει ενημερωθεί πλήρως για τις πιθανές επι-
πλοκές.

Λήψη χοριακών λαχνών 
Η εφαρμογή της αυχενικής διαφάνειας και
του βιοχημικού ελέγχου με την PAPP-A και
β-hCG οδήγησε στην επέκταση του screening
για χρωματοσωμικές ανωμαλίες στο πρώτο
τρίμηνο της κύησης σε παγκόσμια πλέον κλί-
μακα. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει ένας
αυξανόμενος αριθμός ασθενών με υψηλό κίν-
δυνο ανευπλοειδίας πριν τη 13η εβδομάδα
της κύησης. Η λήψη χοριακών λάχνων αποτε-
λέι από το 1984 την κύρια μέθοδο προγεννη-
τικής διάγνωσης. Το λεονέκτημα της βιοψίας

τροφοβλάστης είναι ότι γίνεται στο πρώτο
τρίμηνο της κύησης επιτρέποντας έτσι την
έγκαιρη διακοπή της κύησης όταν το αποτέ-
λεσμα είναι παθολογικό. Γίνεται συνήθως με-
ταξύ της 10ης και 13ης εβδομάδας αφού έχει
επιβεβαιωθεί η βιωσιμότητα του εμβρύου και
ενώ η τροφοβλάστη εντοπίζεται εύκολα σαν
μία υπερηχοϊκή μάζα στο υπερηχογράφημα.
Στην διακοιλιακή βιοψία χοριακών λαχνών
καθαρίζεται στο δέρμα το σημείο εισόδου
και στη συνέχεια εισάγεται βελόνα ραχιαίας
ανασθησίας 18-20 gauge μέσα στην τροφο-
βλάστη προσέχοντας ώστε η βελόνα να είναι
όσο το δυνατό πιο παράλληλα προς την χο-
ριονική πλάκα (Εικόνα 2). Ο στυλεός απομα-
κρύνεται, η βελόνα συνδέεται με σύριγγα
20ml  που περιέχει 5 ml καλλιεργιτικού υλι-
κού και ασκώντας αρνητική πίεση ολόκληρη
η βελόνα μετακινείται μπρος και πίσω μέσα
στην χοριονική πλάκα. Μετά από 4-5 μετακι-
νήσεις η βελόνα απομακρύνεται από την κοι-
λιά της μητέρας, το υλικό συλλέγεται στο τρυ-
βλίο και διαχωρίζονται οι λάχνες που θα στα-
λούν για εξέταση.
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Εικόνα 2. Διακοιλική βιοψία τροφοβλάστης.
Υπερηχογραφική εικόνα στις 12 εβδομάδες της κύησης όπου διακρίνεται 18-gauge βελόνα να διασχίζει
το κοιλιακό τοίχωμα και την μήτρα (μικρά βέλη) και να εισέρχεται με την κορυφή της (μεγάλο βέλος)
στη χοριονική πλάκα ενός οπίσθιου πλακούντα (Π). Ε: έμβρυο.
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Εκτός από την διακοιλιακή λήψη, είναι δυνα-
τό η βιοψία χοριακών λαχνών να γίνει και
διακολπικά. Στην περίπτωση αυτή εισάγεται
καθετήρας ή βελόνα βιοψίας διαμέσου του
τραχηλικού αυλού. Χρησιμοποιείται ταυτό-
χρονα διακοιλιακή υπερηχογραφία καθώς η
κορυφή του καθετήρα προχωρά στη χοριoνι-
κή πλάκα μέχρι να φθάσει στο πιο απομα-
κρυσμένο τμήμα του πλακούντα. Ο στυλεός
απομακρύνεται, συνδέεται σύριγγα 20 ml
και ασκείται αρνητική πίεση καθώς ο καθετή-
ρας αποσύρεται σιγά σιγά διαμέσου του κέ-
ντρου της χοριονικής πλάκας. Η αρνητική
πίεση διατηρείται μέχρι ο καθετήρας να βγει
από το τραχηλικό κανάλι στην περίπτωση
χρήσης λαβίδας βιοψίας όταν αυτή φτάσει
στο επιθυμητό σημείο της χοριονικής πλάκας,
ανοίγει και λαμβάνεται δείγμα τροφοβλαστι-
κού ιστού για προγεννητική διάγνωση. Και
στις δύο τεχνικές πρέπει να ληφθούν 5-10 mg
χοριακών λαχνών για ανάλυση. Η χρήση προ-
φυλακτικά αντιβίωσης δεν θεωρείται απα-
ραίτητη για περιπτώσεις χαμηλού κινδύνου
ενώ αντίθετα συστήνεται χορήγηση anti-D
όπου υπάρχει ένδειξη.

Cochrane collaboration 
To 2003 δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα
από 14 τυχαιοποιημένες μελέτες από την
Cochrane βάση δεδομένων που συγκρίνουν
την ασφάλεια και ακρίβεια της κλασσικής
αμνιοπαρακέντησης, της πρώιμης αμνιοπα-
ρακέντησης και της βιοψίας χοριακών λα-
χνών (είτε διακολπικής είτε διακοιλιακής)18.

Σύγκριση βιοψίας χοριακών λαχνών και
αμνιοπαρακέντησης
Στη μελέτη του Καναδά το 199219, έγινε δια-
κολπική λήψη λαχνών ενώ στην Ευρωπαϊκή
ΜRC μελέτη (Φιλανδική)20 η βιοψία τροφο-
βλάστης γινόταν ανάλογα με την κρίση του
μαιευτήρα είτε διακοιλιακά (72%) είτε δια-
κολπικά (28%). Στο σκέλος της MRC  που
έγινε στη Φιλανδία όλες οι βιοψίες τροφο-
βλάστης έγιναν διακολπικά. Στη Δανέζικη
μελέτη του 199221 η τυχαιοποίηση των γυναι-
κών έγινε σε τρεις κατηγορίες: διακοιλιακή,
διακολπική βιοψία τροφοβλάστης και αμνιο-

παρακέντηση. Τέλος, η μελέτη των  Borell και
συν. από την Βαρκελώνη τυχαιοποιούσε τις
γυναίκες είτε σε διακολπική βιοψία τροφο-
βλάστης (9η -13η εβδομάδα) ή σε αμνιοπαρα-
κέντηση (15η-18η εβδομάδα)22.
Στις 4 ανωτέρω αναφερόμενες μελέτες που
συνέκριναν τη διακολπική βιοψία με την
αμνιοπαρακέντηση η συνολική απώλεια κύη-
σης (συμπεριλαμβανομένων και των διακο-
πών κύησης) ήταν  υψηλότερη μετά από βιο-
ψία τροφοβλάστης από ότι μετά από αμνιο-
παρακέντηση (14.5% έναντι 11%). Υπήρχε
3% επιπλέον κίνδυνος απώλειας της κύησης
μετά από βιοψία τροφοβλάστης αλλά το τεστ
ετερογένειας ήταν στατιστικά σημαντικό
εξαιτίας των διαφορών ανάμεσα στις δύο με-
γαλύτερες μελέτες (Καναδάς, Δανία). Η αυ-
ξημένη απώλεια κύησης ήταν στατιστικά ση-
μαντική στη μελέτη από τη Δανία αλλά όχι
στην μελέτη του Καναδά ενώ δεν προκαλεί
έκπληξη το γεγονός ότι το κύριο αίτιο αυξη-
μένου κινδύνου ήταν οι αυτόματες εκτρώσεις.
Η υποομάδα των γυναικών στη Δανία που
έκαναν διακοιλιακή βιοψία τροφοβλάστης εί-
χε παρόμοιο κίνδυνο απώλειας κύησης με την
ομάδα των γυναικών που έκαναν αμνιοπαρα-
κέντηση (6.3 έναντι 7%). Σήμερα τα περισσό-
τερα βιβλιογραφικά δεδομένα συντείνουν ότι
ο κίνδυνος απώλειας της κύησης δεν διαφέ-
ρει μεταξύ των δύο τεχνικών.
Τέλος δύο μελέτες, η Δανέζικη και η ΜRC,
έδωσαν στοιχεία σύγκρισης ανάμεσα στη βιο-
ψία τροφοβλάστης (ανεξαρτήτως οδού) και
στη κλασσική αμνιοπαρακέντηση. Η συνολι-
κή απώλεια ήταν υψηλότερη μετά από βιοψία
(11% έναντι 8.2%) και η διαφορά αυτή ήταν
στατιστικά σημαντική. Το διαγνωστικό τεστ
έπρεπε να επαναληφθεί συχνότερα μετά από
διακολπική βιοψία από ότι μετά από αμνιο-
παρακέντηση (6.3% έναντι 0.2%), η εργαστη-
ριακή αποτυχία συνέβαινε στο 1.7% των πε-
ριπτώσεων με διακολπική βιοψία και μόνο
στο 0.07% μετά από αμνιοπαρακέντηση. Στην
ομάδα της βιοψίας τροφοβλάστης σε σχέση
με την ομάδα της αμνιοπαρακέντησης υπήρ-
χαν περισσότερες κυτταρογενετικές ανωμα-
λίες περιορισμένες στον πλακούντα (2.3%
έναντι 0.4%) και υψηλότερο ποσοστό ψευδώς
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θετικών και ψευδώς αρνητικών αποτελεσμά-
των (2.2% έναντι 0.2% και 0.3% έναντι 0%).

Σύγκριση διακοιλιακής και διακολπικής βιο-
ψίας τροφοβλάστης 
Στο σύνολο των τυχαιοποιημένων μελετών
που συγκρίνουν τη διακοιλιακή με τη διακολ-
πική βιοψία λαχνών, η συνολική απώλεια
κύησης και οι αυτόματες αποβολές ήταν πε-
ρισσότερες μετά από διακολπική από ότι με-
τά από διακοιλιακή λήψη λαχνών (9% έναντι
7.4% και 7.9% έναντι 4.5%). Αυτό οφείλεται
στο ιδιαίτερο υψηλό ποσοστό απώλειας μετά
από διακολπική λήψη λαχνών στη μελέτη της
Δανίας21. Στις υπόλοιπες 4 μελέτες (3 από την
Ιταλία23-25 και μία εθνική από τις ΗΠΑ26) η
συνολική απώλεια κύησης ήταν σχεδόν παρό-
μοια μετά από διακολπική και διακοιλιακή
βιοψία. Μετά από κατάλληση στατιστική
προσαρμογή λόγω ετερογένειας, οι διαφορές
στην απώλεια κύησης μεταξύ των διαφορετι-
κών μεθόδων βιοψίας τροφοβλάστης παύουν
να είναι στατιστικά σημαντικές. Το ποσοστό
πάντως αποτυχίας της διακολπικής βιοψίας
ήταν υψηλότερο. Η μέθοδος αυτή φαίνεται
ότι είναι τεχνικά δυσκολότερη απαιτώντας
συχνότερα πολλαπλές εισαγωγές βελόνας
(11.2% έναντι 4%) και προκαλώντας συχνό-
τερα κολπική αιμορραγία (10% έναντι 1.6%).
Όσο αφορά την κυτταρογενετική ανάλυση τα
αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα.

Σύγκριση αμνιοπαρακέντησης<15η εβδομά-
δα και βιοψίας χοριακών λαχνών 
Υπήρξαν τρεις ολοκληρωμένες μελέτες που
συνέκριναν τη διακοιλιακή βιοψία τροφοβλά-
στης με την πρώϊμη αμνιοπαρακέντηση
(King’s 1996 27, Copenhagen 1997 28, Leiden
199829). Το συνολικό ποσοστό  απώλειας
κύησης (συμπεριλαμβανομένων και των δια-
κοπών) ήταν 6.3% για την πρώιμη αμνιοπα-
ρακέντηση και 5% για τη βιοψία. Υπήρχαν
περισσότερες αυτόματες αποβολές μετά από
πρώϊμη αμνιοπαρακέντηση  (4.5%) από ότι
μετά από βιοψία τροφοαβλάστης (2.3%) και
η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική.
Το ποσοστό ραιβοιπποποδίας στην πρώϊμη
αμνιοπαρακέντηση ήταν 1.8% σε σχέση με

0.2% με τη βιοψία τροφοβλάστης. Το αυξημέ-
νο ποσοστό αιμαγγειωμάτων μετά από λήψη
χοριακών λαχνών που παρατηρήθηκε στη με-
λέτη από τη Δανία από το Leiden το 1998 δεν
επιβεβαιώθηκε σε άλλες μελέτες. 
Στις μελέτες αυτές η διακοιλιακή βιοψία τρο-
φοβλάστης αποδείχθηκε τεχνικά δυσκολότε-
ρη από ότι η αμνιοπαρακέντηση καθώς σε
αυτήν παρατηρούνταν συχνότερα αποτυχία
λήψης δείγματος, πολλαπλές εισαγωγές της
βελόνας ή ανάγκη για δεύτερο τεστ. Παρόλο
αυτά, το συνολικό ποσοστό αυτών των επι-
πλοκών ήταν χαμηλό. Δεν υπήρχαν στατιστι-
κά σημαντικές διαφορές στο ποσοστό εργα-
στηριακής αποτυχίας, ή στον αριθμό των διά-
φορων χρωματοσωμικών ανωμαλιών. Στη με-
λέτη της Κοπεγχάγης28 ο μέσος όρος καλλιέρ-
γειας ήταν 9.5 ημέρες για την αμνιοπαρακέ-
ντηση και 6.1 ημέρες για τη βιοψία τροφο-
βλάστης ενώ στη μελέτη του Leiden29 οι αντί-
στοιχοι χρόνοι ήταν 13.8 και 8 ημέρες.

Βιοψία χοριακών λαχνών και απώλεια κύησης
Το πλεονέκτημα της διάγνωσης γενετικών
ανωμαλιών στο πρώτο τρίμηνο της κύησης με
βιοψία τροφοβλάστης πρέπει να αντιδιαστα-
λεί με τον πιθανά υψηλότερo κίνδυνο αποβο-
λής και διαγνωστικής αποτυχίας σε σχέση με
την αμνιοπαρακέντηση του δεύτερου τριμή-
νου. Το ερώτημα εάν οι κίνδυνοι από τις
πρώϊμες εξετάσεις εξαλείφονται στα χέρια
έμπειρων εξεταστών παραμένει αμφιλεγόμε-
νο στο χώρο της ιατρικής του εμβρύου. Όσο
αφορά τη βιοψία τροφοβλάστης η διακοιλια-
κή λήψη λαχνών φαίνεται ότι είναι πιο ασφα-
λής από ότι η διακολπική λήψη. Η παρατήρη-
ση αυτή πάντως βασίζεται κύρια στα αποτε-
λέσματα της Δανέζικης μελέτης του 199221.
Το υψηλότερο ποσοστό απώλειας κύησης με-
τά από διακολπική λήψη λαχνών δεν επιβε-
βαιώθηκε στις άλλες τέσσερις άμεσες συγκρί-
σεις της διακοιλιακής με την διακολπική βιο-
ψία τροφοβλάστης23-26. Η διακολπική βιοψία
απαιτεί συχνότερα πολλαπλές εισαγωγές βε-
λόνας και προκαλεί κολπική αιμορραγία στο
10% των περιπτώσεων. Η μελέτη της Δανίας
του 1992 δεν έδειξε διαφορά στο ποσοστό
απώλειας κύησης μετά από διακοιλιακή βιο-
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ψία τροφοβλάστης και αμνιοπαρακέντηση
δεύτερου τριμήνου και θα ήταν ευχής έργο
εάν αυτά τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν
από τον Smidt-Jensen και συν. μπορούν να
αναπαραχθούν και από άλλα κέντρα (το 71%
όλων των επεμβάσεων στη μελέτη της Δανίας
του 1992 έγιναν από τον ίδιο τον Smidt-
Jensen).
Η σημασία πάντως της εμπειρίας των εξετα-
στών γίνεται ιδιαίτερα εμφανής κατά την εξέ-
λιξη της βιοψίας τροφοβλάστης. Ο Πίνακας 1
δείχνει τη χρονολογική εμπειρία από 4 δια-
φορετικές ομάδες ερευνητών που κάνουν
βιοψία τροφοβλάστης τα τελευταία 20 χρό-
νια. Σε αυτόν φαίνεται ότι η συνολική απώ-
λεια κύησης έχει ελαττωθεί σχεδόν κατά 2%
σε αυτήν την περίοδο, επιβεβαιώνοντας έτσι
την άποψη ότι σε αντίστοιχα έμπειρα χέρια η
βιοψία τροφοβλάστης και η αμνιοπαρακέντη-
ση έχουν συγκρίσιμη ασφάλεια30.

Βιοψία χοριακών λαχνών και ανωμαλίες
άκρων
Πόσο ασφαλής όμως είναι η βιοψία τροφο-
βλάστης; Το Μάρτιο του 1991 οι Firth και συν
από την Οξφόρδη δημοσίευσαν ένα γράμμα
στο Lancet  όπου περιέγραφαν 5 περιπτώσεις
σοβαρής ανωμαλίας των άκρων σε μία σειρά
289 λήψεων χοριακών λαχνών που είχαν γί-
νει ανάμεσα στην 7η και 9η εβδομάδα της
κύησης31. Η αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ
της βιοψίας τροφοβλάστης και του συνδρό-
μου εγκαρσίων οστικών ελλειμάτων δακτύ-
λων-γνάθου και άλλων ανωμαλιών των
άκρων, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης
όχι μόνο στην Ιατρική Κοινότητα αλλά και
στο διεθνή τύπο. Η συχνότητα του συνδρόμου
αγλωσσίας-αδακτυλίας είναι 1 σε 175.000
κυήσεις ενώ ανωμαλίες των άκρων αναφέρο-
νται σε 1 σε κάθε 2000 κυήσεις. Ο μηχανι-

σμός με τον οποίο η βιοψία τροφοβλάστης
μπορεί να προκαλέσει αυτές τις ανωμαλίες
δεν είναι επακριβώς γνωστός, αλλά η πιο πι-
θανή εξήγηση είναι ότι η έκκριση αγγειοδρα-
στικών πεπτιδίων από τον πλακούντα μετά τη
βιοψία (αγγειακή διαταραχή της πλακουντια-
κής κυκλοφορίας) οδηγεί σε εμβρυϊκό αγγει-
οσπασμό και ελλατωμένη άρδρευση των εμ-
βρυϊκών άκρων. Μια μεταγενέστερη ανάλυ-
ση δεν κατέδειξε διαφορά στη συχνότητα
ανωμαλιών των άκρων  μετά από βιοψία τρο-
φοβλάστης, αλλά στη μελέτη αυτή η συντρι-
πτική πλειοψηφία των επεμβάσεων είχαν γί-
νει μετά την 10η εβδομάδα της κύησης32. 
Το 1996 δημοσιεύθηκε το αρχείο της WHO
σε σύνολο 138.996 λήψης χοριακών λαχνών
όπου βρέθηκε ότι το ποσοστό ανωμαλίας των
άκρων δεν είναι υψηλότερο από ότι αυτό του
γενικού πληθυσμού όταν η βιοψία τροφοβλά-
στης γίνεται από έμπειρο εξεταστή μετά την
10η εβδομάδα της κύησης33,34. Παρόλα αυτά
όταν η βιοψία γίνεται από την 6η-8η εβδομά-
δα (πρώϊμη βιοψία) ο κίνδυνος ανωμαλιών
των άκρων είναι αυξημένος και κυμαίνεται
από 1-2%35,36. Η πλειοψηφία αυτών των πρώ-
ιμων βιοψιών έγιναν λόγω θρησκευτικών πε-
ποιθήσεων των γονέων. Για παράδειγμα στον
Ορθόδοξο Ιουδαϊσμό, η διακοπή της κύησης
είναι επιτρεπτή μόνο για 40 ημέρες μετά τη
σύλληψη. Έτσι για ένα ζευγάρι με 25% κίν-
δυνο για νόσημα που μεταβιβάζεται με τον
υπολειπόμενο αυτοσωματικό χαρακτήρα
(π.χ. νόσος Tay-Sachs), o σχετικά αυξημένος
κίνδυνος αποβολής και ανωμαλίας των
άκρων μετά από πρώιμη βιοψία μπορεί να
αποτελέσει μια αποδεκτή επιλογή μετά βέ-
βαια από κατάλληλη συμβουλευτική και πλη-
ροφόρηση.

Πίνακας 1: Ποσοστά απώλειας κύησης μετά από βιοψία τροφοβλάστης

Μελέτη Χρονολογία Ν Απώλεια κύησης %
Rhoads 1985-1987 2278 3.2
Jackson 1987-1989 3873 2.4
Scott 1995-1997 1105 1.9
Philip 1997-2001 1878 1.3
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Δίδυμη κύηση
Είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη εξάσκηση
στους υπερήχους και στις επεμβατικές τεχνι-
κές για τους εξειδικευμένους μαιευτήρες που
κάνουν αμνιοπαρακέντηση ή βιοψία σε πολύ-
δυμες κυήσεις, καθώς το περιεχόμενο της μή-
τρας πρέπει να ‘χαρτογραφηθεί’ με μεγάλη
προσοχή. Είναι σημαντικό να επιβεβαιωθεί
ότι λήφθηκαν ξεχωριστά δείγματα από κάθε
έμβρυο, και ταυτοποιήθηκαν σαν τέτοια. Η
ταυτοποίηση μπορεί να υποβοηθηθεί από κά-
ποια εμφανή ανωμαλία των εμβρύων (π.χ.
υδροκεφαλία ή καρδιακή ανωμαλία) ή από
το διαφορετικό φύλο. Παρόλα αυτά για να
ελλατωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα να
αποδοθεί χρωματοσωμική ανωμαλία σε λά-
θος δίδυμο, οι επεμβατικές τεχνικές στις πο-
λύδυμες κυήσεις καλό είναι να γίνονται από
κάποιον ειδικό που είναι ικανός να προχωρή-
σει και σε εκλεκτική μείωση. 
Η αμνιοπαρακέντηση σε πολύδυμη κύηση
μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικές εισό-
δους ή με μία μόνο είσοδο. Θεωρητικά η τε-
λευταία αυτή μέθοδος αυτή θα μπορούσε να
ελαττώσει τον κίνδυνο αποβολής καθώς
απαιτείται  μόνο μία διάτρηση. Ένα μειονέ-
κτημά της είναι ότι διαταράσσει την διαχωρι-
στική μεμβράνη και επιτρέπει την ανάμειξη
του αμνιακού υγρού ανάμεσα στους δύο σά-
κους. Υπάρχουν λίγα στοιχεία για τον κίνδυ-
νο αποβολής μετά από αμνιοπαρακέντηση σε
πολύδυμες κυήσεις. Σε μια ανασκόπηση
αμνιοπαρακεντήσεων σε 81 δίδυμες κυήσεις,
το ποσοστό  επιτυχούς αναρρόφησης αμνια-
κού υγρού και από τους δύο σάκους ήταν
100% ενώ το ποσοστό απώλειας της κύησης
πριν τις 28 εβδομάδες ήταν 2.9%37. Σε μια άλ-
λη σειρά 101  δίδυμων κυήσεων το ποσοστό
απώλειας κύησης ήταν 3.5% και δεν διέφερε
στατιστικά σημαντικά από το 3.2% ποσοστό
απώλειας κύησης σε ομάδα ελέγχου διδύ-
μων38. Επιπρόσθετα σε μια σειρά 339 διδύ-
μων κυήσεων που υποβλήθηκαν σε αμνιοπα-
ρακέντηση  το ποσοστό απώλειας της κύησης
πριν τις 28 εβδομάδες ήταν 3.6% σε σύγκριση
με 0.6% ποσοστό απώλειας σε μονήρεις κυή-
σεις39. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι ο αυξημένος
κίνδυνος απώλειας κύησης μετά από αμνιο-

παρακέντηση σε δίδυμη κύηση οφείλεται κα-
τά μεγάλο μέρος στο μεγαλύτερο βασικό κίν-
δυνο που διατρέχουν όλες οι πολύδυμες κυή-
σεις (ενώ ο επιπρόσθετος κίνδυνος φαίνεται
ότι είναι 0.5%-1%, όπως δηλαδή σε αμνιοπα-
ρακέντηση σε μονήρη κύηση). Παρόλα αυτά,
μια πρόσφατη μετα-ανάλυση 4 μελετών σε
σύνολο 2026 γυναικών με δίδυμες κυήσεις,
έδειξε ότι η αμνιοπαρακέντηση αυξάνει τον
κίνδυνο επιπλοκών πριν τις 20-24 εβδομάδες
σε 1 ή 2 εμβρυϊκές απώλειες για κάθε 64
αμνιοπαρακεντήσεις40. 
Η βιοψία τροφοβλάστης έχει επίσης χρησιμο-
ποιηθεί σε πολύδυμες κύησεις με επιτυχία. Η
πιθανότητα ανάμιξης των δειγμάτων είναι
υψηλότερη με τη βιοψία από ότι με την αμνιο-
παρακέντηση καθώς δεν  υπάρχει διαχωρι-
στική μεμβράνη. Είναι σημαντικό λοιπόν η
λήψη του δείγματος να γίνεται σε όσο το δυ-
νατό πιο απομακρυσμένα σημεία από τον ένα
πλακούντα στον άλλο, ενώ όταν ο πλακού-
ντας είναι ένας, ίσως είναι φρονιμότερο να
εξετάζονται ανεξάρτητα οι δύο διαφορετικοί
πόλοι του. Σε μελέτη από το Νοσοκομείο
Αλεξάνδρα της Αθήνας, το ποσοστό αποβο-
λής σε πολύδυμες κυήσεις ήταν παρόμοιο είτε
μετά από αμνιοπαρακέντηση είτε μετά από
βιοψία τροφοβλάστης (4.18% έναντι 4.54%).
Η συνολική απώλεια κύησης ήταν επίσης πα-
ρόμοια στην ομάδα της αμνιοπαρακέντησης
(8.8%) και της βιοψίας τροφοβλάστης
(10.22%). Το πλεονέκτημα της βιοψίας τρο-
φοβλάστης ήταν ότι επέτρεψε την πρωιμότε-
ρη εκλεκτική μείωση του πάσχοντος εμβρύου
με αποτέλεσμα χαμηλότερο κίνδυνο απώλει-
ας της κύησης (8.3% μετά από βιοψία και
11.1% μετά από αμνιοπαρακέντηση) αλλά η
διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά
σημαντική41. 
Η βιοψία τροφοβλάστης φαίνεται ότι είναι
ασφαλής σε δίδυμη κύηση και αποτελεί τη μέ-
θοδος εκλογής όταν η πιθανότητα να πάσχει
το έμβρυο είναι  υψηλή. Το 1996 δημοσιεύθη-
κε μελέτη από το Νοσοκομείο King’s του
Λονδίνου42 στην οποία με βάση την αυχενική
διαφάνεια επιλέγεται βιοψία τροφοβλάστης
σε δίδυμες κυήσεις όταν ο κίνδυνος χρωματο-
σωμικής ανωμαλίας για κάποιο από τα έμ-
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βρυα είναι πάνω από 1 στα 50 και αμνιοπα-
ρακέντηση όταν ο κίνδυνος είναι χαμηλότε-
ρος από 1 στα 50.

Ο ρόλος της εμπειρίας του εξεταστή
Οι πολύ έμπειροι εξεταστές που διεξάγουν
επεμβατικές διαγνωστικές τεχνικές έχουν
υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας λήψης δείγμα-
τος και χαμηλότερα ποσοστά αποβολών. Οι
περιστασιακοί εξεταστές που εκτελούν λιγό-
τερο από 10 επεμβατικές τεχνικές τον χρόνο
μπορεί να παρουσιαζουν υψηλότερο ποσοστό
επιπλοκών. Τόσο η εμπειρία όσο και η τεχνι-
κή είναι σημαντικά. Σε μία μελέτη όπου η
πλειονότητα των αμνιοπαρακεντήσεων έγινε
από έναν εξεταστή, τα αποτελέσματα συγκρί-
θηκαν με αυτά ενός περιστασιακού εξεταστή.
Στην πρώτη περίπτωση επιτυχής λήψη δείγ-
ματος έγινε στο 94% των περιστατικών με
3% ποσοστό αναρρόφησης αιματηρού υγρού
ενώ στη δεύτερη περίπτωση η επιτυχής λήψη
ήταν δυνατή μόνο στα 2/3 των περιπτώσεων
και αναρρόφηση αιματηρού υγρού παρατη-
ρήθηκε στο 16%43. Οι πρώτες μελέτες με στα-
τικές υπερηχογραφικές εικόνες υποδήλωναν
ότι οι εξεταστές που κάνουν περισσότερο
από 50 επεμβατικές τεχνικές το χρόνο έχουν
ποσοστό αποβολών 0.3%  ενώ αυτοί που κά-
νουν λιγότερο από 10 έχουν ποσοστό αποβο-
λών 3.7%44. Μία πρόσφατη μελέτη κατέδειξε
ότι οι εξεταστές με λιγότερο από 50 επεμβα-
τικές τεχνικές σε 3 χρόνια είχαν ποσοστό επι-
τυχίας στην πρώτη λήψη 82% σε σύγκριση με
93% με αυτους που είχαν κάνει πάνω από 50
αμνιοπαρακεντήσεις στο ίδιο χρονικό διά-
στημα45. Οι μελέτες που συνέκριναν πολύ
έμπειρους εξεταστές (πάνω από 100 επεμβα-
τικές τεχνικές ετησίως) με πολύ λιγότερο
έμπειρους εξεταστές έδειξαν μεγάλη διαφο-
ρά στο αποτέλεσμα με 6 έως 8-πλάσια αύξη-
ση του ποσοστού εμβρυϊκής απώλειας στους
δεύτερους46,47. Άλλοι πάντως μελετητές που
συνέκριναν εξεταστές με λιγότερο εκσεσημα-
σμένη διαφορά όσο αφορά την εμπειρία τους
δεν μπόρεσαν να βρουν διαφορά στις επιπλο-
κές που παρουσιάσθηκαν μετά από επεμβατι-
κές τεχνικές48.
Η δεξιότητα του εξεταστή ελέγχεται καλύτε-

ρα με συνεχή εκτίμηση των επιπλοκών όπως
ανάγκη για δεύτερη είσοδο και ποσοστό απο-
βολών. Το 95% εύρος βεβαιότητας για τους
έμπειρους εξεταστές δείχνει ότι η δεύτερη εί-
σοδος είναι αποδεκτή το πολύ για 7 στις 100
διαδοχικές αμνιοπαρακεντήσεις ενώ το πο-
σοστό αποβολών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 4%. Τα αντίστοιχα νούμερα για τη βιοψία
τροφοβλάστης είναι υψηλότερα εξαιτίας και
του υψηλότερου βασικού ποσοστού αποβο-
λών. Εάν αποδεχθεί κανείς το, σύμφωνα με
την Cochrane βάση δεδομένων, 3% αποτυχία
λήψης δείγματος και 3% αποβολή σαν το
χρυσό κανόνα, μία καλή πρακτική θα σήμαι-
νε όχι πάνω από 5 αποτυχίες λήψης δείγμα-
τος ή όχι πάνω από 5 αποβολές σε 50 διαδο-
χικές βιοψίες τροφοβλάστης18.

Έλεγχος των λοιμώξεων
Σοβαρή σηψαιμία, ακόμη και μητρικός θάνα-
τος έχουν παρατηρηθεί μετά από επεμβατι-
κές τεχνικές προγεννητικού ελέγχου. Ο
πραγματικός κίνδυνος δεν μπορεί να υπολο-
γισθεί καθώς στις αναφορές περιστατικών
απουσιάζει ο παρανομαστής, αλλά ο κίνδυ-
νος σοβαρής σηψαιμίας είναι πιθανότατα μι-
κρότερος από 1 στις 1000 επεμβάσεις49. Η
λοίμωξη μπορεί να προκληθεί από τρώση
εντέρου, λοιμογόνα του δέρματος ή μικροορ-
γανισμούς που βρίσκονται στην κεφαλή ή το
τζελ των υπερήχων. Οι πρώτοι δύο παράγο-
ντες μπορούν εύκολα να αποφευχθούν με κα-
λή κλινική πρακτική. Η απολύμανση της κε-
φαλής των υπερήχων ανάμεσα σε ασθενείς
ποικίλει ενώ υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες
στο να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ της
ανάγκης για καθαρισμό και της προφύλαξης
της ίδιας της κεφαλής. Σε ορισμένα κέντρα η
κεφαλή των υπερήχων τοποθετείται σε απο-
στειρωμένη σακούλα. Το τζελ των υπερήχων
μπορεί να περιλαμβάνει μικροοργανισμούς
και για το λόγο αυτό ορισμένα κέντρα χρησι-
μοποιούν άσηπτο τζελ κατά τη διάρκεια
επεμβατικών τεχνικών.
Οι ιοί που βρίσκονται στο μητρικό αίμα απο-
τελούν ένα δυνητικό κίνδυνο για μετάδοση
στο έμβρυο. Όσο αφορά την ηπατίτιδα Β, οι
μελέτες είναι μεν μικρές αλλά δεν δείχνουν
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στοιχεία για κίνδυνο μετάδοσης50. Μια πρό-
σφατη ανασκόπηση καταλήγει ότι ο κίνδυνος
μετάδοσης είναι πολύ χαμηλός51, ενώ είναι
πιθανό να παίζει σημαντικό ρόλο το αντιγόνο
e. Υπάρχουν ακόμη λιγότερα στοιχεία για
την ηπατίτιδα C, αλλά προς το παρόν δεν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η μετάδοσή της είναι
υψηλότερη μετά από αμνιοπαρακέντηση.
Οι περισσότερες μελέτες που αφορούν τον ιό
HIV, θεωρούν ότι οι επεμβατικές τεχνικές
αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης και συστή-
νουν την αποφυγή τους52. Τα στοιχεία είναι
ιδιαίτερα έκδηλα για το τρίτο τρίμηνο της
κύησης όπου ο σχετικός κίνδυνος τετραπλα-
σιάζεται. Ορισμένοι πάντως υποστηρίζουν
ότι ο έλεγχος σε αρχικά στάδια της κύησης
είναι ασφαλής αρκεί η μητέρα να είναι υπό
θεραπεία και το φορτίο του ιού να είναι χα-
μηλό53.

Συγκατάθεση-Ενημέρωση-Στατιστικά στοιχεία
Η καλή κλινική πρακτική απαιτεί την επίσημη
συγκατάθεση της ασθενούς  για αμνιοπαρα-
κέντηση ή βιοψία πριν γίνει ο έλεγχος. Γρα-
πτές  ή προφορικές πληροφορίες πρέπει να
δίνονται σχετικά με το τι αποτελέσματα περι-
μένουμε από το τεστ, πότε, πώς και από ποιόν
θα γίνει η ενημέρωση, ενώ πρέπει επίσης να
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους
κινδύνους κάθε τεχνικής, την ανάλυση και
διαφύλαξη του δείγματος από το εργαστήριο,
την ακρίβεια του αποτελέσματος από το συ-
γκεκριμένο εργαστήριο, το ποσοστό αποτυ-
χίας της καλλιέργειας και το χρόνο που απαι-
τείται για τα αποτελέσματα. Θα πρέπει να
εξηγείται ποια σημεία (αιμορραγία, σύσπα-
σεις, πυρετός, ρήξη υμένων) απαιτούν ιατρι-
κή εκτίμηση ενώ η δυνατότητα γενετικής συμ-
βουλευτικής είναι αναγκαία.
Το 2005 δημοσιεύθηκαν οι οδηγίες του Βρε-
τανικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολό-
γων προς τις μονάδες και τους ιατρούς που
εκτελούν επεμβατικό  προγεννητικό έλεγχο
και περιλαμβάνουν τη διατήρηση αρχείου για
όλες τις ασθενείς και τη συγκέντρωση στοι-
χείων που αφορούν το ποσοστό απώλειας της
κύησης, το ποσοστό πολλαπλών εισαγωγών
βελόνας, το ποσοστό επιπλοκών (αιματηρό

υγρό, διαρροή αμνιακού υγρού) και το ποσο-
στό αποτυχίας λήψης δείγματος49.
Επίλογος 
Η παρουσίαση αυτή περιορίστηκε στις τεχνι-
κές πλευρές της αμνιοπαρακέντησης και της
βιοψίας τροφοβλάστης. Είναι προφανές ότι
για την γυναίκα και την οικογένεια της η σω-
στή ιατρική φροντίδα περιλαμβάνει πολύ πε-
ρισσότερα πράγματα από την απλή διεκπε-
ραίωση μιας επεμβατικής τεχνικής. Οι μονά-
δες, τα νοσοκομεία, αλλά και όλοι όσοι
ασχολούνται με τον προγενετικό έλεγχο πρέ-
πει να  εξασφαλίζουν  ότι ο εξοπλισμός, το
περιβάλλον, η εκπαίδευση του προσωπικού,
το follow up, και η υποστήριξη των γονέων με
διάγνωση χρωματοσωμικής ή γενετικής νό-
σου, παραμένει σε υψηλό επίπεδο και ότι αυ-
τές οι πλευρές της ιατρικής φροντίδας  διατη-
ρούνται συνεχώς υπό έλεγχο. 
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Summary
Amniocentesis and Chorion Villlus Sampling
have been the most common prenatal diag-
nostic procedures for the last decades. There
are great differences in utilization, operator
experience, quoted procedure related risks,
and patient choices. In the current review we
present the technical aspects of these proce-
dures and the studies that estimate review the
risks that are associated with them. The two
techniques are compared with each other as
far as their safety is concerned. Finally, pa-
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tient counseling and consent, record keeping
and auditable standards are discussed

Key words: chorion villus sampling, amniocentesis, miscar-

riage
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