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Εισαγωγή
Αναφορές για επεμβάσεις προγεννητικής διάγνωσης και
θεραπείας υπάρχουν από  το 1880 όταν ο Von Schartz  έκα-
νε αμνιοπαρακέντηση για θεραπεία υδράμνιου. Τη δεκαε-
τία του 1930 έγιναν διαγνωστικές επεμβάσεις με τη χρήση
σκιαγραφικού (αμνιογραφία) από τον Menels. Τη δεκαετία
του 1960 η αμνιοπαρακέντηση χρησιμοποιήθηκε ως διαγνω-
στική μέθοδος για την αξιολόγηση της βαρύτητας της αιμο-
λυτικής νόσου του εμβρύου, με τις γνωστές καμπύλες του
Liley. Μετά την πρώτη προγεννητική διάγνωση του συνδρό-
μου Down από τον Valenti το 1967, η αμνιοπαρακέντηση
καθιερώθηκε σαν κύρια μέθοδος επεμβατικής προγεννητι-
κής διάγνωσης, με ανάλυση εμβρυϊκών κυττάρων και με ευ-
ρύ φάσμα ενδείξεων ως καρυότυπος, συγγενείς λοιμώξεις,
μεταβολικά νοσήματα και νοσήματα στα οποία η προγεννη-
τική διάγνωση τίθεται με ανάλυση του DNA. 
Προσπάθειες για λήψη εμβρυϊκού αίματος για προγεννητι-
κή διάγνωση χρονολογούνται από το 1970 με διάφορες τε-
χνικές ως η πλακουντοκέντηση και η εμβρυοσκόπηση.
Λήψη καθαρού δείγματος εμβρυϊκού αίματος επετεύχθη
αρχικά με τη χρήση εμβρυοσκοπίου υπό υπερηχογραφική
καθοδήγηση από τον C. Rodeck το 1979.  Ο F. Daffos το
1983 καθιέρωσε την τεχνική της λήψης εμβρυϊκού αίματος,
με βελόνη ραχιαίας αναισθησίας, με διαδερμική παρακέ-
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Η εργασία έχει παρουσιαστεί στην στρογγυλή τράπεζα «Η Υπερηχο-
γραφία στην Εγκύμονα Μήτρα & το Έμβρυο» στα πλαίσια του 8ου
Πανελληνίου Συνεδρίου Υπερηχογραφίας, 1-4 Iουνίου 2007, Αθήνα.[ [
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ντηση του ομφαλίου λώρου, υπό συνεχή υπε-
ρηχογραφικό έλεγχο.
Η ανάγκη για προγεννητική διάγνωση στο 1ο
τρίμηνο  της κύησης οδήγησε τους κλινικούς
στην ανάπτυξη της τεχνικής λήψης χοριακών
λαχνών, αρχικά διατραχηλικά και έπειτα δια-
κοιλιακά, πάντοτε υπό συνεχή υπερηχογρα-
φικό έλεγχο. Σήμερα προτιμάται η διακοιλια-
κή λήψη από τα περισσότερα κέντρα λόγω
των λιγότερων επιπλοκών. 

Γενικές Αρχές - Τεχνική
Η τεχνική των επεμβάσεων προγεννητικού
ελέγχου είναι κοινή και για τα τρία είδη
επεμβάσεων (CVS, AMNIO, FBS). Βασίζε-
ται στην υπό συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο
καθοδήγηση της βελόνης στο σημείο λήψεως.
Στην περίπτωση της αμνιοπαρκέντησης το ση-
μείο λήψεως είναι η αμνιακή κοιλότητα, στην
βιοψία τροφοβλάστης οι χοριακές λάχνες και
για την λήψη εμβρυϊκού αίματος προτιμάται
το σημείο έκφυσης του ομφαλίου λώρου από
τον πλακούντα. 
Πριν από την είσοδο της βελόνης, προηγείται
λεπτομερές υπερηχογράφημα για τον προσ-
διορισμό της ηλικίας κύησης, τον αριθμό των
εμβρύων, της χοριονικότητας, τον έλεγχο της
βιωσιμότητας, την αναγνώριση των ορίων του
πλακούντα και τυχόν παθολογίας της μήτρας
(ινομυώματα). Η επιλογή του σημείου λήψης
είναι σημαντική και προϋποθέτει την αξιολό-
γηση του μεγέθους του στόχου, την επιλογή
της κατάλληλης βελόνης βιοψίας (μήκος, εύ-
ρος) και τέλος την αξιολόγηση και αποφυγή
της οποιασδήποτε βλάβης που μπορούσε να
προκληθεί κατά την διαδρομή της βελόνης
βιοψίας.
Η τεχνική της ελευθέρας χειρός  (freehand)
έχει επικρατήσει διεθνώς λόγω της δυνατότη-
τας που παρέχει, στον εκτελούντα την επέμ-
βαση να παρακολουθεί την βελόνη καθ' όλη
την διαδρομή και να αναπροσαρμόζει την θέ-
ση της κατά την διάρκεια της επέμβασης,
πράγμα που ενίοτε απαιτείται λόγω συστολής
της μήτρας ή κινήσεων του εμβρύου.
Γενικός κανόνας σε όλες τις επεμβάσεις προ-
γεννητικού ελέγχου είναι όταν αποτύχει μία
προσπάθεια να ακολουθεί και δεύτερη την

ίδια ημέρα, στο ίδιο ή άλλο σημείο εισόδου.
Σε περίπτωση αποτυχίας τότε η επέμβαση
επαναλαμβάνεται σε 3 - 4 ημέρες μετά. Δεν
συνιστάται 3η προσπάθεια την ίδια ημέρα.
Η καρδιακή λειτουργία και η κινητικότητα
του εμβρύου πρέπει να πιστοποιούνται πριν
και μετά το τέλος της επέμβασης. Η αντιση-
ψία του δέρματος στο σημείο εισόδου της βε-
λόνης πρέπει να είναι επιμελής. Δεν απαιτεί-
ται προετοιμασία ως αυτή του χειρουργείου
(μάσκες, καπέλα, γάντια) αλλά δίδεται ιδιαί-
τερη έμφαση στην εφαρμογή της τεχνικής
όπου  η αποστειρωμένη βελόνη δεν αγγίζει
οτιδήποτε μη αποστειρωμένο (no touch
technique).
Σε Rh αρνητικές εγκύους, σε επεμβάσεις 2ου
τριμήνου χορηγούνται 300μg Rh immuno-
globulin. Επί επανάληψης της επέμβασης σε
6 ή περισσότερες εβδομάδες συνιστάται επα-
ναληπτική δόση 300μg και αξιολόγηση των
τίτλων με έμμεση Coomb's.
Η επεμβατική προγεννητική διάγνωση σε πο-
λύδυμες κυήσεις πρέπει να γίνεται σε τριτο-
βάθμια εξειδικευμένα κέντρα. Σε κάθε περί-
πτωση απαιτείται εξακρίβωση του αριθμού
των εμβρύων, η χοριονικότητα, ο αριθμός και
η θέση του/των πλακούντων, η βιωσιμότητα
και τυχόν ύπαρξη χρωμοσωμιακών ανωμα-
λιών. Ο εκτελών την επέμβαση πρέπει να δια-
θέτει μεγάλη εμπειρία και να είναι πρόθυμος
να προβεί σε εκλεκτική μείωση σε περίπτωση
πάσχοντος. Πρέπει  να γίνεται και να κατα-
γράφεται πάντα η χαρτογράφηση των εμ-
βρύων ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιο είναι
το πάσχον. Σε πολύδυμες κυήσεις πέραν των
δύο συνιστάται η χρήση ειδικών χρωστικών
ως  indigo carmine, ενώ η χρήση δυνητικά
βλαπτικών χρωστικών, ως κυάνυουν του με-
θυλαινίου αντενδείκνυται. Τέλος η ζυγωτικό-
τητα επί αμφιβολιών (ίδιο φύλο - καρυότυ-
πος) ελέγχεται με ανάλυση του DNA.

Ενημέρωση - Συγκατάθεση
Το ζεύγος πρέπει να ενημερώνεται λεπτομε-
ρώς για την αναγκαιότητα, την τεχνική της
επέμβασης, τις πιθανές άμεσες και απώτερες
επιπλοκές τόσο για τη μητέρα όσο και για το
έμβρυο και να  υπογράφει την ανάλογη συ-
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γκατάθεση για επέμβαση. Θα πρέπει επίσης
να ενημερώνεται για τους περιορισμούς της
προγεννητικής διάγνωσης, την πιθανότητα
επανάληψης της επέμβασης και στοιχεία του
τμήματος όσον αφορά την επιτυχή προγεννη-
τική διάγνωση και τις επιπλοκές. 

Ενδείξεις
Η λήψη τροφοβλάστης στο 1ο τρίμηνο, η
αμνιοπαρακέντηση και η λήψη εμβρυϊκού αί-
ματος με διαδερμική παρακέντηση του ομφα-
λίου λώρου (ομφαλοκέντηση) 2ο και 3ο τρί-
μηνο της κύησης  καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
κληρονομούμενων και μη νοσημάτων, όπως:
έλεγχο καρυοτύπου, προγεννητική διάγνωση
κληρονομικών νοσημάτων με ανάλυση του
DNA ή του υπεύθυνου γονιδίου, ανίχνευση
του DNA του υπεύθυνου οργανισμού σε συγ-
γενείς λοιμώξεις, αξιολόγηση ενζυμικών και
βιοχημικών παραμέτρων σε μεταβολικά νο-
σήματα. 

Αντενδείξεις
Με την υπάρχουσα σήμερα εμπειρία και μη-
χανήματα υψηλής ευκρίνειας οι αντενδείξεις
έχουν κυρίως περιοριστεί σε διάφορες αιμα-
τογενώς μεταδιδόμενες μορφές ιογενών λοι-
μώξεων ως ηπατίτιδες και  HIV. Η κάθε περί-
πτωση κυήσεως πρέπει να εξατομικεύεται
ανάλογα με την ηλικία  της εγκύου, το οικογε-
νειακό ατομικό και μαιευτικό ιστορικό. Ο σω-
ματότυπος και η δυνατότητα πρόσβασης της
βελόνης στο σημείο λήψης θα καθορίσουν τον
τύπο της επέμβασης αλλά όχι την αναβολή της.

Επιπλοκές
Η σημαντικότερη επιπλοκή των επεμβάσεων
προγεννητικού ελέγχου είναι ο ενδομήτριος ή
νεογνικός θάνατος. Η περιγεννητική απώ-
λεια δυνατόν να συμβεί κατά τη διάρκεια της
επέμβασης ως επί αιμορραγίας μετά από λή-
ψη εμβρυϊκού αίματος ή από τη δημιουργία
αιματώματος ή θρόμβου. Μετά την επέμβαση
η κύρια αιτία περιγεννητικής απώλειας είναι
η πρώιμη ρήξη των υμένων, η χοριοαμνιονίτις
(1‰) και ο ενδομήτριος ή και νεογνικός θά-
νατος. Η κολπική αιμόρροια ή η διαρροή
αμνιακού υγρού μετά από τη λήψη τροφοβλά-

στης ή αμνιακού υγρού εμφανίζονται σε πο-
σοστό 1-2% και στις περισσότερες περιπτώ-
σεις οι κυήσεις εξελίσσονται ομαλά.  
Πολλές μελέτες αναδρομικές και μια προοπτι-
κή έχουν αξιολογήσει τον κίνδυνο περιγεννη-
τικής απώλειας την τελευταία 30-ετία. Σήμερα
πιστεύουμε ότι ο κίνδυνος μετά από αμνιοπα-
ρακέντηση είναι 0.3-1%, ενώ για τη λήψη εμ-
βρυϊκού αίματος είναι λίγο υψηλότερος κατά
μέσο όρο 1.2%.   Στην λήψη τροφοβλάστης
επειδή γίνεται στο τέλος το 1ου τριμήνου συ-
νυπολογίζονται και άλλες παράμετροι όπως οι
απώλειες από αναπόφευκτες αποβολές και η
περιγεννητική θνησιμότητα του πληθυσμού με-
τά το τέλος του 1ου τριμήνου. Ο κίνδυνος μετά
τη διακοιλιακή λήψη τροφοβλάστης  έχει σή-
μερα αξιολογηθεί ότι δεν ξεπερνά το 1% και
δεν διαφέρει από αυτόν της αμνιοπαρακέντη-
σης (0.3% μεγαλύτερος).
Υπάρχουν ελάχιστες αναφορές παγκοσμίως
για θάνατο μητέρας μετά από επέμβαση προ-
γεννητικού ελέγχου, οι οποίες και αμφισβη-
τούνται  όσον αφορά την αιτιώδη συνάφεια
μεταξύ της επέμβασης και της απώλειας της
ζωής της εγκύου. 
Κακώσεις του εμβρύου δεν αναφέρονται τα
τελευταία 20 έτη διότι όλες οι επεμβάσεις γί-
νονται με συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο με
μηχανήματα υψηλής ευκρίνειας. Η λήψη τρο-
φοβλάστης πριν την 10η  εβδομάδα εγκυμονεί
κίνδυνο εμφάνισης εγκαρσίων οστικών ελ-
λειμμάτων. Μετά τη 10η εβδομάδα  ο κίνδυ-
νος αυτός αξιολογείται σε 1:3000 λήψεις και
εξομοιώνεται με τον επιπολασμό των οστι-
κών ελλειμμάτων στον γενικό πληθυσμό. 

Συμπεράσματα
Οι επεμβάσεις προγεννητικού ελέγχου γίνο-
νται σήμερα με ασφάλεια για τη μητέρα κει
το έμβρυο και καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο
προγεννητικής διάγνωσης κληρονομικών και
μη νοσημάτων. Οι επεμβάσεις αυτές πρέπει
να γίνονται σε ειδικά τριτοβάθμια κέντρα και
η εκπαίδευση των κλινικών να γίνεται με
σχολαστικότητα. Οι περισσότερες προγεννη-
τικές διαγνώσεις σήμερα,  τίθενται με ανάλυ-
ση του DNA από τα κύτταρα της τροφοβλά-
στης ή του αμνιακού υγρού και σε συνδυασμό
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με τη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας
των υπερήχων, οι ενδείξεις για επεμβατική
προγεννητική διάγνωση ελαττώνονται προο-
δευτικά.  Το μέλλον της προγεννητικής διά-
γνωσης ευρίσκεται στην ανάλυση εμβρυϊκών

στοιχείων στο αίμα της μητέρας. Παρόλα
ταύτα στη κλινική πράξη σήμερα υπάρχουν
αρκετές ενδείξεις για επεμβατική προγεννη-
τική διάγνωση. 
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