
Y
Π

E
P

H
X

O
ΓP

A
Φ

IA
    Τ

Ο
Μ

Ο
Σ

 6, Τ
Ε

Υ
Χ

Ο
Σ

 3, ΙΟ
Υ

Λ
ΙΟ

Σ
-Σ

Ε
Π

Τ
Ε

Μ
Β

Ρ
ΙΟ

Σ
  2009

Δ√ª√™ 6 ñ Δ∂ÀÃ√™ 3 ñ  π√À§π√™ - ™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ 2009

ISSN 1109-9267

¶ Â Ú È Â ¯ fi Ì Â Ó ·

ΔÂÙÚ·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ Fallot

√ÌÊ·ÏÔÎ‹ÏË.  ÀÂÚË¯ÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ‰È¿ÁÓˆÛË, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ-

ÛË ÙË˜ ·ÓÒÌ·ÏË˜ Û‡ÁÎÏÂÈÛË˜ ÙÔ˘ ÚfiÛıÈÔ˘  ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡ ÙÔÈ¯ÒÌ·ÙÔ˜

™˘ÁÁÂÓ‹˜ ¢È·ÊÚ·ÁÌ·ÙÔÎ‹ÏË. ÀÂÚË¯ÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ¢È¿ÁÓˆÛË Î·È ™‡Á¯ÚÔÓÂ˜

∞fi„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙË˜ 

¶ÚÔÁÂÓÓËÙÈÎ‹ ‰È¿ÁÓˆÛË Û˘ÁÁÂÓÔ‡˜ Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙË ÛÂ ¤Ì‚Ú˘Ô ÌÂ ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Lowe

Y¶EPHXO°PAºIA

¶∂
ƒπ

√¢
π∫

√ 
TH

™ 
 ∂

§§
∏¡

π∫
∏™

 E
TA

IP
EI

A™
 Y

¶E
PH

Xø
N 

™T
H 

M
AI

EY
TI

KH
 &

 °
YN

AI
KO

§O
°I

A

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΜΕ 7216

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜:
∞. ∞ÓÙÛ·ÎÏ‹˜

∞Ó. ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜:
∞. ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜

EXOΦYΛΛO 3/09  3/11/2009  09:41 πμ  Σελίδα1



EXOΦYΛΛO 3/09  3/11/2009  09:42 πμ  Σελίδα2



YΠEPHXOΓPAΦIA

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αριστείδης Αντσακλής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Απόστολος Αθανασιάδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ
Αστέριος Κοραντζής
Σπυρίδων Μεσογίτης 
Νικόλαος Παπαντωνίου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ασημακόπουλος Ευστράτιος
Γαλάζιος Γεώργιος
Γεωργαδάκης Γεώργιος
Δασκαλάκης Γεώργιος
Κασσάνος Δημήτριος
Μακρυδήμας Γεώργιος
Μαλλιγιάνης Παντελής
Μπότσης Δημήτρης
Σηφάκης Σταύρος
Σκέντου Χαρά
Σούκα Αθηνά
Τζίωτης Ιωάννης
Τσάπανος Βασίλειος
Χαριτάτος Γεώργιος
Ψαρρά Αναστασία

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Αριστείδης Αντσακλής, 

Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Βασ. Σοφίας 80, 11528 Αθήνα

Τηλ.: 210-7708749 Fax: 210-7787317
E-mail: aantsak@med.uoa.gr

Copyright: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 
Υπερηχ.

Η «ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ» είναι τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Υπερήχων 
στη Μαιευτική και Γυναικολογία.  Αποτελεί επίσημο όργανο της Εταιρείας και έχει σκοπό

την ενημέρωση των ιατρών Μαιευτήρων-Γυναικολόγων επί θεμάτων Υπερηχογραφίας.

Τα δημοσιευμένα άρθρα είναι ιδιοκτησία του περιοδικού «ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ» και απα-
γορεύεται η μερική ή/και ολική  αναδημοσίευση τους, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της

Συντακτικής Επιτροπής.

Οι απόψεις των συντακτών των δημοσιευμάτων δεν αποτελούν αναγκαία τις απόψεις
του εκδότη και του ιδιοκτήτη του περιοδικού (Ελληνική Εταιρεία Yπερήχων στη Μαι-

ευτική & Γυναικολογία)

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Το περιοδικό διανέμεται δωρεάν στα μέλη της Εταιρείας.  

Η ετήσια συνδρομή για μη μέλη ανέρχεται σε 40ú.  
Το ποσό αυτό καλύπτει και τα ταχυδρομικά έξοδα αποστολής των 4 ετησίων  τευχών.

Συνδρομές βιβλιοθηκών : 60ú ετησίως
Συνδρομές εξωτερικού : 80ú ετησίως

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στην Μαιευτική και Γυναικολογία,

Λαμψάκου 11, 11528 Αθήνα.
Τηλ/Fax: 210-7787317

e-mail: hellenicultrasound@yahoo.gr

ΣΥΝΤΑΞΗ

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο  T H Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ  E T A I P E I A Σ  Y Π E P H X Ω N  Σ T H  M A I E Y T I K H  &  Γ Y N A I K O Λ O Γ I A

ISSN 1109-9267

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

Αλ. Παναγούλη 118, Αγ. Παρασκευή 153 43. Tηλ: 210-6835999, Fax: 210-6836077
e-mail: md@mdcom.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Αντσακλής Αριστείδης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μπότσης Δημήτριος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Αθανασιάδης Απόστολος 
ΤΑΜΙΑΣ:
Δασκαλάκης Γεώργιος 
ΜΕΛΟΣ:
Κοραντζής Αστέριος 

PERIEXOMENA 3/09  3/11/2009  09:45 πμ  Σελίδα109



EDITOR-IN-CHIEF
Aristidis Antsaklis

ASSOCIATE EDITOR
Apostolos Athanasiadis

ASSISTANT EDITORS
Asterios Korantzis 
Spiridon Messogitis
Nikolaos Papantoniou 

MEMBERS
Asimakopoulos Efstratios
Galazios Georgios
Georgadakis Georgios
Daskalakis Georgios
Kassanos Dimitrios
Makridimas Georgios
Malligianis Pantelis
Mpotsis Dimitris
Sifakis Stavros
Skentou Xara
Souka Athina
Tziotis Ioannis
Tsapanos Vasilios
Xaritatos Georgios
Psara Anastasia

EDITORIAL BOARD

ULTRASOUND

PROPERTY AND EDITING
HELLENIC SOCIETY FOR ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY

PUBLISHER
Prof. Aristidis Antsaklis,

Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Athens
"ALEXANDRA" Hospital, Vas. Sofias 80, 11528 Athens

Tel. +30210.7708749 Fax.+30210.7787317
E-mail: aantsak@med.uoa.gr

Copyright: 
HELLENIC SOCIETY FOR ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY

SHORT TITLE
Hel. Ultras.

The "ULTRASOUND" publishes four times each year by HELLENIC SOCIETY
FOR ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY. It is an official

implement of this society and its goal to inform Obstetricians and Gynecologists
about Ultrasound topics.

The published articles is property of the "ULTRASOUND" journal and partial or
total republishing is forbidden without written assent of the Editorial Board.

The opinions of the author's publications do not constitute necessarily the
opinions of the publisher and owner of the journal

(Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics & Gynecology)

SUBSCRIPTIONS
The journal is distributed free to the members of the society.

The annual subscription for non-members is 40ú.
The postage of the 4 annual issues are included to this amount.

Library subscriptions: 60ú annual
Abroad subscriptions: 80ú annual

SECRETARIAR
HELLENIC SOCIETY FOR ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY

Lampsakou 11, 11528 Athens
Tel/Fax: +30210.7787317

E-mail: hellenicultrasound@yahoo.gr

EXECUTIVE COMMITEE
PRESIDENT
Antsaklis Aristidis
VICE PRESIDENT
Botsis Dimitrios 
SECRETARY
Athanasiadis Apostolos
TREASURER
Daskalakis Georgios
MEMBER
Korantzis Asterios

OFFICIAL JOURNAL OF  HELLENIC SOCIETY FOR ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY

ISSN 1109-9267

PUBLISH FOUR TIMES EACH YEAR

118 Al. Panagouli str., 153 43 Ag. Paraskevi, Athens, Greece
Tel.+30210.6835999, Fax:+30210.6836077, E-mail: md@mdcom.gr

RENSPONSIBLE FOR EDITION

PERIEXOMENA 3/09  3/11/2009  09:45 πμ  Σελίδα110



Laparoscopic Complications:
Prevention and if things go wrong what next?

I N T E R N A T I O N A L  M E E T I N G

14th - 16th May 2010 Athens, Greece

w
w

w
.c

om
pl

ic
at

io
ns

20
10

At
he

ns
.c

om

118 Al. Panagouli Str., Ag. Paraskevi 153 43,  Tel +30 2106074200, Fax +302106074222,  e-mail: md@mdcongress.gr 

congress

of the year!Meeting 
Vincent  Anaf

Masaaki Andou
 Stavros Athanasiou

Karen Ballard
Fabrizio Barbieri

Igor But
Rudi Campo

Michel Canis
Charles Chapron

Alfred Cutner
Rudy de Wilde
Gere diZerega
Ellis Downes

Ray Garry
Bhaskar Goolab

Alan Johns
Nickolas Kadar

Joerg Keckstein
Philippe Koninckx

Konstantinos Konstantinidis
 C.Y. Liu

Thomas Lyons
Adam Magos

Javier Magrina
Mario Malzoni

Prashant Mangeshikar
Angus McIndoe

Liselotte  Mettler
Minas Moschos
Camran Nezhat

Ceana Nezhat
Farr Nezhat

George Pados
Theodoros Panoskaltsis

Cristo Papasakelariou
Resad Pasic

Marco Pelosi II
George Pistofidis
Christophe Pomel

Marc Possover
David Redwine

Harry Reich
Lukas Rob

Tim Rockall
Giovanni Scambia

Tony Smith
Richard Soderstrom
Christopher Sutton

Bulent Tiras
Geoffrey Trew
Togas Tulandi

Neil Warren
Jeremy Wright

Belgium
Japan
Greece
UK
Italy
Slovenia
Belgium
France
France
UK
Germany
USA
UK
UK
South Africa
USA
USA
Austria
Belgium
Greece
USA
USA
UK
USA
Italy
India
UK
Germany
Greece
USA
USA
USA
Greece
Greece
USA
USA
USA
Greece
France
Germany
USA
USA
Czech Republic
UK
Italy
UK 
USA
UK
Turkey
UK
Canada
UK
UK

Under the Auspices of:

American Association
of Gynecologic Laparoscopists

Hellenic Endometriosis 
Society

Hellenic Society
of  Endoscopic Surgery

European Society for
Gynaecological Endoscopy

PERIEXOMENA 3/09  3/11/2009  09:45 πμ  Σελίδα111



PERIEXOMENA 3/09  3/11/2009  09:45 πμ  Σελίδα112



PERIEXOMENA 3/09  3/11/2009  09:45 πμ  Σελίδα113



PERIEXOMENA 3/09  3/11/2009  09:45 πμ  Σελίδα114



121 Τετραλογία του Fallot
Καλλιντέρη Χ., Χιντιπάς Ι. Η., Γραμματικάκης  Ε.Ι., Κασσάνος Δ.

129 Ομφαλοκήλη.  Υπερηχογραφική διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση της ανώμαλης σύγκλεισης του πρόσθιου 
κοιλιακού τοιχώματος
Αραμπατζής Ι., Θεοδωρά Μ., Παπαντωνίου Ν., Δασκαλάκης Γ., Μεσογίτης Σ., Αντσακλής Α. 

145 Συγγενής Διαφραγματοκήλη. Υπερηχογραφική Διάγνωση και Σύγχρονες  Απόψεις για την Αντιμετώπισή της 
Μπλάνας Κ., Θεοδωρά Μ., Αντσακλής Α. 

159 Προγεννητική διάγνωση συγγενούς καταρράκτη σε έμβρυο με Σύνδρομο lowe
Δασκαλάκης Γ., Μπάρμπας Μ., Αναστασάκης Ε., Λυμπερόπουλος Η., Καλμαντής Κ., Παπαντωνίου Ν., Μεσογίτης Σ., Αντσακλής Α.

167 Προσεχή συνέδρια

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν ΑTόμος 6, Tεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009

YΠEPHXOΓPAΦIA

PERIEXOMENA 3/09  3/11/2009  09:45 πμ  Σελίδα115



C O N T E N T SVolume 6,  No 3, July-September 2009

ULTRASOUND

121 Tetralogy of Fallot
Kallinteri C., Hintipas E., Grammatikakis I., Kassanos D.

129 Omphalocele: ultrasound diagnosis, follow-up and management of the anterior abdominal wall defect
Arampatzis I., Theodora M., Papantoniou N., Daskalakis G., Mesogitis S., Antsaklis A.

145 Congenital Diaphragmatic Hernia. Ultrasonographic Diagnosis and Current Management Options
Blanas K., Theodora M., Antsaklis A.

159 Prenatal diagnosis of congenital cataract in a fetus with Lowe syndrome
Daskalakis G., Mparbas M., Anastasakis E., Limberopoulos E., Kalmantis K., Papantoniou N., Mesogitis S., Antsaklis A.

167 Forthcoming congresses

PERIEXOMENA 3/09  3/11/2009  09:45 πμ  Σελίδα116



ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.6, ΤΕΥΧ.3, ΣΕΛ. 121-128, 2009

Αλληλογραφία: 
Ηλίας Ι. Χιντιπάς
Αγίου Αλεξάνδρου 29
175 61 Π. Φάληρο
Τηλ.: 210 9827162, 210 5832244

e-mail: 
eliashintipas@yahoo.gr

Κατατέθηκε 9/7/2009
Έγινε δεκτή 21/10/2009

Χριστίνα Καλλιντέρη, Ηλίας Ι. Χιντιπάς,
Ιωάννης Ε. Γραμματικάκης, 

Δημήτριος Κασσάνος

Μονάδα Υπερήχων και Εμβρυομητρικής 

Ιατρικής, Γ’ Μαιευτική και Γυναικολογική

Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Νοσοκομείο «Αττικόν»

Τετραλογία 
του Fallot

Περίληψη
Η τετραλογία του Fallot είναι μία συγγενής καρδιακή ανωμαλία,
η οποία εκδηλώνεται με κυάνωση μετά τη γέννηση και χαρα-
κτηρίζεται από τις εξής 4 παραμέτρους: α) στένωση πνευμονι-
κής βαλβίδας, β) έλλειμμα ανωτέρου τμήματος μεσοκοιλιακού
διαφράγματος, γ) δεξιόστροφη αορτή με την αορτική ρίζα να εκ-
φύεται άνωθεν του μεσοκοιλιακού ελλείμματος και  δ) υπερτρο-
φία δεξιάς κοιλίας. Η πνευμονική στένωση είναι βαλβιδική στο
25% των περιπτώσεων, υποβαλβιδική στο 25% και μικτή στο
50%. Η βαρύτητά της ποικίλλει από ήπια στένωση μέχρι πλήρη
ατρησία της πνευμονικής αρτηρίας. Οι τελευταίες περιπτώσεις
αναφέρονται σαν «ψευδοκώνος», δεδομένου ότι λειτουργικά φέ-
ρονται σαν κοινός κώνος. Στην υποβαλβιδική στένωση ανα-
πτύσσεται ινομυϊκή ή ινώδης υπερτροφία της υποβαλβιδικής
περιοχής. Όταν αυτή η ινώδης υπερτροφία βρίσκεται κάτω από
το χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας, ο χώρος αυτός μεταξύ του
υπερτροφικού δακτυλίου και της δεξιάς κοιλίας καλείται υπο-
βαλβιδική κοιλία ή τρίτη κοιλία ή διπλή κοιλότητα της δεξιάς
κοιλίας. Το μεσοκοιλιακό έλλειμμα του διαφράγματος είναι πε-
ριμεμβρανώδες και συνήθως ευρύ, με την αορτή να εκφύεται
άνωθεν του ελλείμματος, καθορίζοντας έτσι τη βαρύτητα της
κυάνωσης των προσβεβλημένων ατόμων μετά τη γέννηση. Τέσ-
σερεις τύποι τετραλογίας Fallot έχουν περιγραφεί ανάλογα με
τη βαρύτητα και την έκταση των ανατομικών ανωμαλιών: 1.
Ψευδοκώνος, στον οποίο η πνευμονική αρτηρία είναι άτρητη ή
απούσα και η πνευμονική στένωση είναι βαρεία, 2. η κλασσική
Fallot στην οποία μπορεί να φανεί σημαντική πνευμονική στέ-
νωση και εφίππευση της αορτής πάνω από το έλλειμμα του με-
σοκοιλιακού διαφράγματος, 3. η μη κυανωτική Fallot στην
οποία υπάρχει ένα μικρό έλλειμμα και φαίνεται μία ήπια στένω-
ση και μικρή εφίππευση της αορτής, 4. η πενταλογία Fallot
στην οποία εκτός των υπολοίπων ευρημάτων υπάρχει και έλ-
λειμμα του μεσοκολπικού διαφράγματος.

Λέξεις - κλειδιά: Τετραλογία Fallot, Συγγενής καρδιοπάθεια, Κυάνωση
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Καλλιντέρη και συν.Τετραλογία του Fallot
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Εισαγωγή - Επιδημιολογία της νόσου
Ο Δανός Nikolas Steno ήταν ο πρώτος που
περιέγραψε την τετραλογία Fallot το 1673.
To 1888 ο Louis Arthur Fallot την αποκάλεσε
κυανωτική νόσο. Ο Birmingham αργότερα
έκανε αναφορά στην πενταλογία. 
Η τετραλογία του Fallot αντιπροσωπεύει το
15% όλων των συγγενών καρδιοπαθειών και
είναι η πιο κοινή από τις κυανωτικές συγγε-
νείς ανωμαλίες αντιπροσωπεύοντας το 55-
70% αυτών. Η συχνότητα της νόσου αναφέ-
ρεται σε 4 ανά 10000 κυήσεις. 
Σε μια μελέτη από τον Baudgemline  και συ-
νεργάτες σε μία σειρά από 337 περιπτώσεις
κοινού πόρου, η τετραλογία Fallot αποτελού-
σε το 56%, η αγγειακή ανωμαλία έκφυσης το
16%, η ισθμική στένωση με ή χωρίς διακοπή
του αορτικού τόξου το 14%, ο αρτηριακός
κώνος το 9% και η αγενεσία των πνευμονι-
κών βαλβίδων  το 5%1.

Αιτιολογία
Η αιτιολογία είναι συνήθως άγνωστη2-4. Οι
συγγενείς καρδιοπάθειες δεν έχουν διευκρι-
νιστεί ακριβώς ως προς την αιτιοπαθογένειά
τους ενώ το ίδιο ισχύει και για την πιθανότη-
τα επανεμφάνισης της νόσου. Διάφορα γονί-
δια ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό μπορεί να
συμμετάσχουν σε αυτές τις βλάβες. Η μικρο-
έλλειψη στο γονίδιο 22q11 (σύνδρομο
DiGeorge) συνοδεύεται από τετραλογία
Fallot. Έχει αναφερθεί περίπτωση μονοωο-
γενών διδύμων με τετραλογία Fallot σε αμ-
φότερα τα έμβρυα στα οποία προγεννητικά
έχει αναφερθεί έλλειψη στο 22q11 γονίδιο5.
Στα τερατογόνα αίτια που μπορεί να ενοχο-
ποιούνται για την τετραλογία Fallot  έχουν
αναφερθεί η κατανάλωση αλκοόλ, η λήψη
αντιεπιληπτικών φαρμάκων, η λήψη θαλιδο-
μίδης, η λήψη σκευασμάτων λιθίου και η μη-
τρική υπερφαινυλαλανιναιμία και φαινυλκε-
τονουρία6,7.

Eμβρυογένεση και Παθογένεια 
Η τετραλογία Fallot οφείλεται στην ανώμαλη
εμβρυολογική ανάπτυξη της καρδιάς, κατά
την οποία ο ανισομεγέθης διαχωρισμός του
κοινού αρτηριακού πόρου οδηγεί σε μια μι-

κρού εύρους πνευμονική αρτηρία και σε μία
μεγαλύτερη αορτή. Η φυσιολογική διαδικα-
σία στροφής του κοινού αρτηριακού δια-
φράγματος δεν λαμβάνει χώρα όπως θα
έπρεπε και γίνεται μία στροφή μικρότερη
από 180 μοίρες, η οποία είναι υπεύθυνη για
τη δεξιόστροφη αορτή. Η πνευμονική αρτη-
ρία παραμένει σε πρόσθια θέση σε σχέση με
την αορτή. Αυτό διαφοροποιεί την τετραλο-
γία Fallot από την πλήρη μετάθεση των μεγά-
λων αγγείων, στην οποία η θέση των αγγείων
έχει πλήρως μετατεθεί. Η ανεπαρκής εμ-
βρυολογική στροφή του διαφράγματος του
κοινού αρτηριακού πόρου εξηγεί την απώ-
λεια της συνέχειας αυτού του διαφράγματος
με το μεσοκοιλιακό διάφραγμα στην τετραλο-
γία Fallot. Υπό φυσιολογικές συνθήκες το
ένα διάφραγμα βρίσκεται σε συνέχεια με το
άλλο. Ο παθολογικός τρόπος σύνδεσης παρά-
γει ένα έλλειμμα ιστού ανάμεσα στα δύο δια-
φράγματα που οδηγεί σε μεσοκοιλιακή επι-
κοινωνία. Αυτό το συνήθως μεγάλο έλλειμμα
είναι μη πιεστικό και επιτρέπει ίσες ενδοκοι-
λιακές πιέσεις. Η ανεπαρκής στροφή της
αορτικής αρτηρίας εξηγεί την δεξιόστροφη

Εικόνα 1: Σχηματική παράσταση ανωμαλιών στην
τετραλογία Fallot. 1: Στένωση χώρου εξόδου δε-
ξιάς κοιλίας, 2: Υπερτροφία μυομητρίου δεξιάς
κοιλίας, 3: Έκφυση της αορτής άνωθεν του ελλεί-
ματος του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, 4:
Έλλειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος.
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αορτή και την εφίππευση πάνω στο μεσοκοι-
λιακό διάφραγμα και τη σχέση με την δεξιά
κοιλία.
Η στένωση του χώρου εξώθησης της δεξιάς
κοιλίας οφείλεται μερικώς σε πρόσθια μετα-
τόπιση του διαφράγματος το οποίο από μόνο
του στενεύει τον χώρο εξόδου της πνευμονι-
κής αρτηρίας. Η αυξημένη πίεση που δημι-
ουργείται από τη στενωμένη πνευμονική αρ-
τηρία εμποδίζει τη φλεβική ροή της δεξιάς
κοιλίας στην πνευμονική κυκλοφορία και το
ευρύ μεσοκοιλιακό έλλειμμα επιτρέπει την
είσοδο του αίματος στην αριστερή κοιλία και
την αορτή, δημιουργώντας παράκαμψη από
δεξιά προς τα αριστερά (shunt). Στο έμβρυο
ενδομητρίως αυτό δεν είναι πρόβλημα δεδο-
μένου ότι η φυσιολογική οξυγόνωση λαμβά-
νει χώρα στην εμβρυοπλακουντιακή μονάδα.
Στην κλασσική Fallot η συστηματική υποξία
είναι το σημαντικότερο πρόβλημα μετά τη
γέννηση και η μίξη του αίματος δικαιολογεί
την κυάνωση στους πάσχοντες. Άλλα συμπτώ-
ματα περιλαμβάνουν καρδιακό φύσημα που
μπορεί να είναι από ελαφρύ μέχρι πολύ ισχυ-
ρό (3 μέχρι 5/6) και οφείλεται στην πνευμονι-
κή στένωση και όχι στο μεσοκοιλιακό έλλειμ-
μα. Ο δεύτερος τόνος είναι μονήρης διότι το
πνευμονικό στοιχείο είναι αξιοσημείωτα μει-
ωμένο. Υπάρχει δυσκολία στη λήψη τροφής,
αδυναμία αύξησης βάρους, καθυστέρηση
στην ανάπτυξη και δύσπνοια στην κόπωση,
πληκτροδακτυλία άνω και κάτω άκρων και

πολυκυτταραιμία. Παιδιά με τετραλογία
Fallot μπορεί να εμφανίσουν συγκοπτικές
κρίσεις. Ο ακριβής μηχανισμός αυτών των
επεισοδίων είναι αμφίβολος, αλλά πιθανώς
είναι το αποτέλεσμα παροδικής αύξησης της
αντίστασης της ροής του αίματος στους πνεύ-
μονες με αποτέλεσμα τη μη καλή οξυγόνωση
του αίματος. Οι συγκοπτικές κρίσεις χαρα-
κτηρίζονται από αιφνίδια επίταση της κυάνω-
σης που ακολουθείται από συγκοπτικό επει-
σόδιο και μπορεί να οδηγήσουν σε υποξαιμι-
κή εγκεφαλική βλάβη και θάνατο. Μεγαλύτε-
ρα παιδιά μπορεί συχνά να καταρρεύσουν
κατά τη διάρκεια του επεισοδίου διότι διακό-
πτεται η κυκλοφορία στα κάτω άκρα στην
προσπάθεια να βελτιωθεί η αιματική ροή
στον εγκέφαλο και στα ζωτικά όργανα.
Η σοβαρότητα της στένωσης της πνευμονικής
αρτηρίας και της εφίππευσης της αορτής
άνωθεν του μεσοκοιλιακού διαφράγματος θα
καθορίσουν το βαθμό της υποξίας και της
κυάνωσης στο νεογέννητο.
Σε ήπιες περιπτώσεις η κυάνωση μπορεί να
απουσιάζει. Όσο πιο σοβαρή είναι η στένω-
ση της πνευμονικής, τόσο μεγαλύτερο είναι
το μέγεθος της αορτής διότι επιβαρύνεται
από τη δική της ροή και την αναφερθείσα ροή
της πνευμονικής αρτηρίας.
Κατά συνέπεια η δεξιά κοιλία εργάζεται ένα-
ντι αυξημένων πιέσεων λόγω της πνευμονι-
κής στένωσης. Αυτοί οι δύο παράγοντες προ-
καλούν αυξημένο μεταφορτίο και  πιέσεις μέ-
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Πίνακας 1: Συνοδές βλάβες στην τετραλογία του Fallot
Καρδιαγγειακού τύπου Εξωκαρδιακού τύπου 
• Απουσία  πνευμονικής βαλβίδας • Prune belly 
• Ανωμαλίες αριστερής καρδιάς • Shprintzen 
• Έλλειμμα κολπικού διαφράγματος • Υποπαραθυρεοειδισμός 
• Κολποκοιλιακό κανάλι • Ακολουθία di George 
• Αρτηριακός πόρος • Xρωμοσωματικές ανωμαλίες:
• Υπερτροφία εξόδου δεξιάς κοιλίας ✓ Τρισωμία 13

• Υποπλασία πνευμονικής ✓ Τρισωμία 18

• Βαλβιδική αγενεσία ✓ Τρισωμία 21

• Φλεβώδεις ανωμαλίες ✓ Μονοσωμία Χ

✓ Μικρο-ελλείψεις 22q11

✓ 8p23.1.

XINTIPAS  2/11/2009  12:52 μμ  Σελίδα123



σα στη δεξιά κοιλία (δεξιά κοιλιακή υπέρτα-
ση). Αυτή προκαλεί υπερτροφία της δεξιάς
κοιλίας που παρατηρείται στην τετραλογία
Fallot μετά τη γέννηση.
Η χορήγηση οξυγόνου είναι αναποτελεσματι-
κή στη θεραπεία των υποξικών επεισοδίων
γιατί το υποκείμενο πρόβλημα είναι η απου-
σία αιματικής ροής προς τους πνεύμονες και
όχι η μη οξυγόνωση μέσα στους πνεύμονες.

Διάγνωση
Μεμονωμένα ελλείμματα του μεσοκοιλιακού
διαφράγματος είναι δύσκολο να διαγνωστούν
και μπορούν να φτάσουν το 62% των περι-
πτώσεων8,9. Η διάγνωση των ανωμαλιών του
κοινού αρτηριακού πόρου έχει υψηλό βαθμό
ακρίβειας αλλά ο καθορισμός της σχέσης των
μεγάλων αγγείων μπορεί να είναι επίσης δύ-
σκολος. Συγκεκριμένα η εκτίμηση του βαθ-
μού της εφίππευσης της αορτής και η διαφο-
ρική διάγνωση από τη διπλή έξοδό της μπο-
ρεί να αποτελέσει διαγνωστικό πρόβλημα.
Η υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας και η καρ-
διακή ανεπάρκεια δεν εμφανίζονται στο έμ-
βρυο αλλά παρατηρούνται μόνο μετά τη γέν-
νηση10. Αν και το πραγματικού χρόνου δύο

διαστάσεων υπερηχογράφημα είναι η πρω-
ταρχική μέθοδος της διάγνωσης, η ακρίβεια
της προγεννητικής διάγνωσης της συγγενούς
καρδιοπάθειας μπορεί να βελτιωθεί με τη
χρήση του έγχρωμου Doppler11. Η έγχρωμη
Doppler κυματομορφή επιτρέπει την ανάδει-
ξη των ανωμαλιών ροής της εμβρυϊκής καρ-
διάς. Επιπλέον η παραδοσιακή κυτταρογενε-
τική ανάλυση μπορεί να συμπληρωθεί από in
situ υβριδισμό FISH για έλλειψη 21q11 σε
κυήσεις υψηλού κινδύνου12.

Υπερηχογραφικά ευρήματα
Η υπερηχογραφική διάγνωση είναι δύσκολη,
ειδικά στο επίπεδο των 4 κοιλοτήτων όπου το
μεσοκοιλιακό έλλειμμα και η εφίππευση της
αορτής δεν μπορεί να φανεί. Η απεικόνιση
των 4 κοιλοτήτων είναι γενικά φυσιολογική
και μόνο το 31% των καρδιακών ανωμαλιών
συνοδεύεται από ανώμαλη απεικόνιση των 4
κοιλοτήτων13,14. Οι ερευνητές συνιστούν την
απεικόνιση των 3 αγγείων στο ανώτερο εμ-
βρυικό μεσοθωράκιο που απεικονίζει την κύ-
ρια πνευμονική, την ανιούσα αορτή και την
άνω κοίλη φλέβα σε εγκάρσια ή λοξή τομή.
Αυτά τα αγγεία πρέπει να αξιολογηθούν σε
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Εικόνα 2: Εικόνα εξόδου της (ΑΡ) κοιλίας -η οποία καμιά φορά αποκαλείται εικόνα των 5 κοιλοτήτων-
αποδεικνύει την εφίππευση της αορτής και το μεσοκοιλιακό έλλειμμα. Αυτό φαίνεται με την επισήμαν-
ση της διακοπής της φυσιολογικής συνέχειας του πρόσθιου τοιχώματος της αορτής και του μεσοκοιλια-
κού διαφράγματος, η οποία μπορεί να αποδειχτεί με τη χρήση του Doppler. 
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ότι αφορά το μέγεθος, τον αριθμό και τη με-
ταξύ τους σχέση και σύνδεση. Διάταση της
αορτικής ρίζας η οποία δεν φαίνεται σε όλες
τις περιπτώσεις, έχει αποδειχτεί παθογνωμο-
νική της τετραλογίας Fallot, αλλά ένα φυσιο-
λογικό μέγεθος δεν αποκλείει τη διάγνωση.
Εμβρυϊκός ύδρωπας και πολυυδράμνιο μπο-
ρεί ευκαιριακά να φανούν ειδικά σε σοβαρές
περιπτώσεις με απουσία της πνευμονικής
(που συμβαίνει σε 3-6% των ασθενών με τε-
τραλογία Fallot) και ανεύρυσμα της πνευμονι-
κής αρτηρίας στο οποίο οι δομές του μεσοθω-
ρακίου μπορεί να συμπιέζονται9. Το ανεύρυ-
σμα μπορεί να φανεί σαν κυστική παλλόμενη
διάταση χωρίς καθορισμένη ηχογένεια15.
Η έγχρωμη υπερηχογραφία μπορεί να απο-
δείξει ανάστροφη ροή από τον αρτηριακό πό-
ρο στην κοινή πνευμονική αρτηρία (ductal
dependent κυκλοφορία).
Η νόσος μπορεί να είναι προοδευτική και να
παρουσιάζει διάφορου βαθμού επιβάρυνση
κατά την κύηση. Σε μερικές περιπτώσεις η
πνευμονική στένωση μπορεί να φτάσει μέχρι
την πλήρη ατρησία της πνευμονικής βαλβίδας
στη γέννηση16.

Διαφορική διάγνωση
Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τα ακό-
λουθα: α) έλλειμμα των ενδοκαρδιακών προ-
σκεφαλαίων (cushion), β) εμβρυϊκά σύνδρο-
μα και χρωματοσωματικές ανωμαλίες (πα-
ρουσιάζονται στο 16-61% των περιπτώσεων
με τετραλογία Fallot), γ) αρτηριακός κώνος
και  δ) δεξιά κοιλία διπλής εξόδου.
Συνοδές ανωμαλίες:
Συνοδές βλάβες υπάρχουν στο 8% περίπου
των περιπτώσεων, ενώ παθολογικός καρυό-
τυπος συνυπάρχει στο 8%. Η πιο κοινή συνή-
θης συγγενής διαταραχή η παραμονή της αρι-
στερής άνω κοίλης φλέβας, το δεξιό αορτικό
τόξο (20%) απουσία του αρτηριακού πόρου
(15%), απουσία πνευμονικής βαλβίδας με
πνευμονικό ανεύρυσμα, κολποκοιλιακό κα-
νάλι και έλλειμμα του κολπικού διαφράγμα-
τος είναι συνήθως παρόντα.
Στη νεογνική περίοδο περισσότερο από 50%
των ασθενών θα έχουν ανοικτό ωοειδές τρή-
μα σαν συνοδό ανωμαλία. Άλλοι συγγραφείς
αναφέρουν ανωμαλίες που περιλαμβάνουν το
σύνδρομο Prune Belly και το σύνδρομο Di
George17. O Azancot και συν σε μία πρόσφα-
τη μελέτη τους περιπτώσεων μη μεμονωμένης
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Εικόνα 3: Διατεταμένη αορτική ρίζα. ΔΚ: Δεξιά κοιλία, Ακοι: Αριστερή κοιλία, ΜΚΕ: Μεσοκοιλιακό έλ-
λειμμα, Ao: Αορτή, Ακολ: Αριστερός κόλπος.
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Τετραλογίας Fallot βρήκαν γενετικές ανωμα-
λίες σε 18 έμβρυα (10 τρισωμίες συμπεριλαμ-
βανομένων 5 τρισωμιών και 5 δομικών ανω-
μαλιών,  2 μικροελλείψεις 22q11 και μία έλ-
λειψη του χρωμοσώματος 8p23.1 και 3 μεντε-
λικά σύνδρομα) με μία γενική επίπτωση ανω-
μαλιών στο 61%18. Οι συνοδές αυτές ανωμα-
λίες διακρίνονται σε καρδιαγγειακού  και
εξωκαρδιακού τύπου (Πίνακας 1).

Πρόγνωση 
Στην πρώιμη διάγνωση η πρόγνωση θα καθο-
ριστεί από τις συνοδές ανωμαλίες και τα εμ-
βρυικά σύνδρομα στα οποία το ποσοστό επι-
βίωσης είναι 10%. Σε μεμονωμένες περιπτώ-
σεις τετραλογίας Fallot το ποσοστό επιβίωσης
φτάνει το 85%. Οι  περιπτώσεις με σοβαρή
πνευμονική στένωση ή ατρησία, που συνοδεύ-
ονται από ανεύρυσμα της πνευμονικής αρτη-
ρίας ή παρουσία εμβρυϊκού ύδρωπα, υδραμνί-
ου και μεγάλου βαθμού εφίππευση της αορ-
τής, θα παρουσιάσουν καρδιακή ανεπάρκεια
και θα καταλήξουν ενδομητρίως. Τα έμβρυα
που δεν θα καταλήξουν ενδομητρίως θα πα-
ρουσιάσουν κυάνωση μετά τη γέννηση και θα
έχουν χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης. Ο κίν-
δυνος υποτροπής έχει εκτιμηθεί στο 2%.

Αντιμετώπιση 
Καμία ειδική θεραπεία κατά τη διάρκεια της
κύησης δεν παρέχεται. Επιβάλλεται λεπτομε-
ρής υπερηχογραφικός έλεγχος, ενώ η αμνιο-
παρακέντηση συνιστάται με δεδομένη τη σύν-
δεση με χρωματοσωματικά και γενετικά σύν-
δρομα. Η συνήθης στρατηγική είναι η πρώιμη
αποκατάσταση αμέσως μετά τη διάγνωση,
ανεξαρτήτως συμπτωμάτων. Η διάγνωση γίνε-
ται με υπερηχοκαρδιογράφημα. Ο καρδιακός
καθετηριασμός χρησιμοποιήθηκε για να προ-
σφέρει περισσότερες πληροφορίες και να δια-
φωτίσει την ανατομία των πνευμονικών φλε-
βών και να καθορίσει την παρουσία μεγάλων
επικοινωνιών της συστηματικής με την πνευ-
μονική κυκλοφορία. Προσωρινή αποσυμφόρη-
ση γίνεται με την δημιουργία αναστόμωσης
ανάμεσα στην υποκλείδια αρτηρία και την
πνευμονική αρτηρία (Blalock Taussing shunt).

Πρόγνωση 
Η μη θεραπευθείσα τετραλογία Fallot οδηγεί
σε προοδευτική υπερτροφία της δεξιάς κοι-
λίας λόγω των αυξημένων αντιστάσεων. Η
υπερτροφία εξελίσσεται σε καρδιακή ανεπάρ-
κεια (διατατική μυοκαρδιοπάθεια), η οποία
ξεκινά από την δεξιά καρδία που συχνά οδη-
γεί και σε αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια.
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Εικόνα 4: Πνευμονική αρτηρία μικρής διαμέτρου λόγω στένωσης της πνευμονικής. Το Doppler δείχνει
υψηλές ταχύτητες και στροβιλώδη ροή στην πνευμονική αρτηρία λόγω παρεμπόδισης της αιματικής
ροής στο δεξιό σκέλος της καρδιάς.
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Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε πλήρη χει-
ρουργική αποκατάσταση παρουσιάζουν αιμο-
δυναμική βελτίωση και συχνά έχουν καλή
έως εξαιρετική καρδιακή λειτουργία μετά την
επέμβαση με μερική δυσανεξία στην κόπω-
ση19. Το 90% των ασθενών με ολική αποκα-
τάσταση αναπτύσσουν προοδευτική διαφυγή
της πνευμονικής βαλβίδας καθώς η καρδιά
αυξάνεται στο μέγεθος των ενηλίκων αλλά η
βαλβίδα παραμένει η ίδια. Τέλος, οι ασθενείς
συχνά παρουσιάζουν βλάβη στην αγωγιμότη-
τα της καρδιάς που διαπιστώνονται στο ΗΚΓ,
λόγω των χειρουργικών τομών20.

Tetralogy of Fallot
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Summary
Tetralogy of Fallot is a group of congenital
heart malformations responsible for cyanosis
after birth that has four major components: a)
Pulmonary valve stenosis, b) high interventric-
ular septal defect, c) dextroposition of the
aortic artery with its root overriding the ven-
tricular septal defect (the crest of the ventric-
ular septum), d) concentric hypertrophy of
the right ventricle. The pulmonary stenosis
is valvular in 25%, infudibular in 25%, and
both valvular and infudibular in 50% of cases.
This stenosis is highly variable, from mild
stenosis, to cases in which pulmonary valve
atresia is present. These cases are called
“pseudotrancus”, since they functionally be-
have as a common truncus. A fibromuscular

or fibrous hypertrophy of the infudibular area
can be seen in the infudibular stenosis. When
this fibrous hypertrophy is located below the
infudibulum, the space between the hyper-
trophic ring and the valve, is called the in-
fudibular camera, or third ventricle, or double
chambered right ventricle. The interventricu-
lar septal defect is perimembranous and usu-
ally wide, with an overriding aorta, which will
determine the degree of cyanosis in the affect-
ed individual after birth. Four types of Fallot
have been described, depending on severity or
extend of the anatomical defect: 1.
Pseudotruncus, in which the pulmonary steno-
sis is so severe that the pulmonary artery is al-
most atretic of absent, 2. The classic Fal-
lot, in which important pulmonary stenosis
and overriding aorta above the ventricular
septal defect can be seen, 3. Non-cyanotic Fal-
lot, in which a small defect is seen, with a mild
pulmonary stenosis and a discrete aorta, over-
riding the ventricular septal defect,  4. The
pentalogy of Fallot, in which an interauricular
septal defect is seen, in addition to the four
typical components.

Key words: Tetralogy of Fallot, Congenital heart malforma-

tion, Cyanosis
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Ομφαλοκήλη. 
Υπερηχογραφική 

διάγνωση, παρακολούθη-
ση και αντιμετώπιση της

ανώμαλης σύγκλεισης
του πρόσθιου κοιλιακού

τοιχώματος
Περίληψη
Η ομφαλοκήλη αποτελεί τη συχνότερη ανωμαλία του πρόσθιου
κοιλιακού τοιχώματος. Η συχνότητα της ομφαλοκήλης κυμαίνε-
ται απο 1 στις 3000 έως 1 στις 5000 γεννήσεις ζώντων. Πρόκειται
για έλλειμμα της μέσης γραμμής του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώ-
ματος στη βάση του ομφάλιου λώρου που χαρακτηρίζεται από
πρόπτωση ενδοκοιλιακών οργάνων, τα οποία διαχωρίζονται από
την αμνιακή κοιλότητα καλυπτόμενα από ένα ανάγγειο μεμβρα-
νώδη σάκο. Η ακριβής αιτιολογία του εξόμφαλου δεν είναι γνωστή
και έχουν ενοχοποιηθεί η μεγάλη ηλικία της μητέρας και διάφο-
ροι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Η ομφαλοκήλη μπορεί να απο-
τελεί μεμονωμένο εύρημα ή συνηθέστερα να συνοδεύεται από άλ-
λες ανατομικές ή χρωμοσωμικές ανωμαλίες, ή να αποτελεί μέρος
συνδρόμου. Η προγεννητική υπερηχογραφική διάγνωση της ομ-
φαλοκήλης μπορεί να γίνει πρώιμα στην κύηση, ήδη από το τέλος
του πρώτου τριμήνου και πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από μεγά-
λο αριθμό παθήσεων, κυρίως όμως από την γαστρόσχιση. Η διά-
γνωση της ομφαλοκήλης θα πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομε-
ρή έλεγχο της λοιπής ανατομίας του εμβρύου, από έλεγχο του κα-
ρυότυπου, καθώς και από συνεχή υπερηχογραφική παρακολούθη-
ση. Η πρόγνωση για τα έμβρυα με ομφαλοκήλη εξαρτάται από την
παρουσία ή όχι συνοδών χρωμοσωμικών ή άλλων ανωμαλιών, το
περιεχόμενο της ομφαλοκήλης, και το μέγεθος της. 

Λέξεις - κλειδιά: ομφαλοκήλη, γαστρόσχιση, χρωμοσωμικές ανωμαλίες, προγεν-
νητικός έλεγχος, φυσιολογική κήλη μέσου εντέρου, σύνδρομο Beckwith-

Wiedemann, πενταλογία Cantrell, σύνδρομο OEIS, ψευδομφαλοκήλη.  
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Εισαγωγή
Οι διαμαρτίες διαπλάσεως του πρόσθιου κοι-
λιακού τοιχώματος αποτελούν μια ευρύτερη
ομάδα συγγενών ανωμαλιών, εκ' των οποίων
συχνότερη είναι η ομφαλοκήλη ή εξόμφαλος.1
Η πρώτη βιβλιογραφική περιγραφή της χρο-
νολογείται από τις αρχές του 16ο αιώνα (από
τους Lycosthenes 1557 και Pares A. 1634).2
Πρόκειται για έλλειμμα της μέσης γραμμής
του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος στη βάση
του ομφάλιου λώρου που χαρακτηρίζεται από
πρόπτωση ενδοκοιλιακών οργάνων, τα οποία
διαχωρίζονται από το αμνιακό υγρό καλυπτό-
μενα από ένα ανάγγειο μεμβρανώδη σάκο.3
Ο κηλικός σάκος συνήθως εμφανίζεται ως
στιλπνός, διαφανής και λεπτός, και αποτελεί-
ται από δύο στιβάδες, μια εξωτερική από
αμνιακό σάκο και μια εσωτερική από περιτό-
ναιο η οποία συνέχεται με το τοιχωματικό πε-
ριτόναιο.   Μεταξύ των δύο στιβάδων δύναται
να υπάρχει μικρή ποσότητα ουσίας του
Wharton. Η είσοδος του ομφάλιου λώρου
λαμβάνει χώρα ανώμαλα στη κορυφή του σά-
κου.  Το έλλειμμα διαφέρει ως προς την έκτα-
ση του και περιλαμβάνει σε όλο τους το πά-
χος τους μύες και το δέρμα στην περιοχή του
ομφαλικού δακτυλίου, ενώ παρατηρείται και
διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών κατά το
σημείο έκφυση τους.4,5 Το μέγεθος της ομφα-
λοκήλης ποικίλει (συνήθως ≥ 4cm) ανάλογα

με τα σπλάγχνα που προπίπτουν.6 Η συμμετο-
χή του λεπτού και του παχέως εντέρου είναι
συνήθως σταθερή, ενώ η παρουσία και άλλων
οργάνων όπως το ήπαρ, ο στόμαχος, ο σπλή-
νας, η χοληδόχος κύστη και η ουροδόχος κύ-
στη έχουν αναφερθεί (Εικόνα 1.).3,6 Η περιο-
ριστική φύση των μεμβρανών που σχηματί-
ζουν τον κηλικό σάκο της ομφαλοκήλης έχει
ως αποτέλεσμα την συχνή παρουσία και
ασκιτικού υγρού μέσα σε αυτήν.7,8

Η ερρηγμένη ομφαλοκήλη συνηθίζεται να πε-
ριγράφεται ως ξεχωριστή κατηγορία ομφαλο-
κήλης και χαρακτηρίζεται από την ρήξη του
μεμβρανώδους σάκου με αποτέλεσμα τα διά-
φορα εξωτερικευμένα όργανα να επιπλέουν
ελεύθερα στην αμνιακή κοιλότητα. Η ρήξη
του σάκου είναι σπάνια επιπλοκή (ορισμένες
μελέτες αναφέρουν 20-10% την συχνότητα
της) και  μπορεί να συμβεί τόσο κατά την εν-
δομήτριο ζωή, όσο και στο στάδιο του τοκε-
τού (σπανιότερα).9-11

Συχνότητα - Αιτιολογία - Παραγοντες κινδυνου
Η συχνότητα της ομφαλοκήλης κυμαίνεται
απο 1 στις 3000 έως 1 στις 5000 γεννήσεις ζώ-
ντων και η σχέση μεταξύ άρρενων και θήλε-
ων αν και εμφανίζει διακυμάνσεις στις διά-
φορες μελέτες παραμένει 1:1.1,12-14 Η αυξημέ-
νη εμβρυική θνητότητα λόγω των συνυπαρ-
χουσών ανευπλοειδιών καθώς και ο μεγάλος

Εικόνα 1: Πρόπτωση εντερικών έλικων σε μικρή
ομφαλοκήλη (επίμηκης τομή).

Εικόνα 2: Υπερηχογραφική απεικόνιση ευμεγέ-
θους κύστης του ομφάλιου λώρου, σαφώς διαχω-
ρισμένη από το περιβάλλον αμνιακό υγρό.
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Πίνακας 1. Συχνότητα χρωμοσωμικών ανωμαλιών (τροποποιημένος από Snijders et al. 1995 και Chen
CP 2007). 13,26

Μελέτες Χρωμ. Ανωμ. Συχνότητα Ηλικια Χρωμοσ. Ανωμαλίες
/Σύνολο (%) κύησης

(εβδομ.) Τ 18 Τ 13 Άλλες
Hauge et al. 198330 12/40 30 - 8 2 2
Nakayama et al. 198431 1/10 10 11-37 1 - -
Nicolaides et al. 198632 8/12 66 19-25 7 - 1
Gilbert and Nicolaides 198733 19/35 54 16-36 17 - 2
Sermer et al. 198734 4/10 40 15-40 2 1 1
Edyoux et al. 198935 12/46 26 15-36 6 2 4
Hughes et al. 198922 13/30 43 12-40 4 5 4
Nyberg et al. 198936 10/26 38 12-30 4 4 2
Benacerraf et al. 199037 4/22 18 14-28 1 2 1
Holzgreve et al. 199038 5/10 50 12-41 3 1 1
Rizzo et al. 199039 7/12 58 15-38 5 2 -
Rezai et al. 199140 7/24 29 12-40 5 1 1
Van de Geijn et al. 199141 10/22 45 12-38 6 1 3
Fogel et al. 199142 5/37 14 16-40 3 1 1
Van Zalen Sprock et al. 199143 7/18 39 11-38 3 - 4
Getachew et al. 199144 5/22 23 15-34 3 1 1
Nicolaides et al. 199245 42/116 36 16-39 32 7 3
Wilson et al. 199246 3/13 23 13-39 3 - -
Morrow et al. 199347 5/16 31 14-24 3 - 2
De Veciana et al. 199448 9/40 22 12-39 5 3 1
Calzolari et al. 199549 94/160 59 - 60 23 11
Snijders et al. 199550 12/18 67 11-14 10 1 1
Snijders et al. 199513 43/153 28 16-26 34 8 1
Dillon et al. 199551 12/43 28 - 9 2 1
Chen et al. 199652 4/25 16 14-38 3 1 -
St-Vil et al. 199653 9/83 11 - 6 - 3
Van Zalen Sprock et al. 199754 8/17 47 11-16 4 1 3
Boyd et al. 199855 17/59 29 - 11 4 2
Rankin et al. 199956 30/98 31 - 15 8 7
Barisic et al 200157 34/137 25 11-26 21 5 8
Stoll et al. 200116 17/58 29 - 13 3 1
Salihu et al. 200258 3/26 11 - 2 1 -
Hsu et al. 200259 6/24 25 - 4 2 -
Goldkrand et al. 200460 9/27 33 - 5 3 1
Hwang and Kousseff 200415 37/93 39 - 19 2 16
Blazer et al. 200421 11/32 34 12-16 5 1 5
Brantberg et al. 200512 44/90 49 10-39 33 5 6
Lakasing et al. 200614 250/385 65 - 158 44 48
Fratelli et al. 200761 26/67 39 12-15 21 2 3
Stoll et al. 200862 25/86 29 - 17 5 3
Σύνολο 879/2242 39.2(34.7) 571 154 154
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αριθμός διακοπών κυήσης που παρατηρείται
σε περιπτώσεις ομφαλοκήλης έχει σαν αποτέ-
λεσμα η συχνότητα της ομφαλοκήλης να έιναι
4 φορές μικρότερη από αυτήν που παρατη-
ρείται κατά την 12η εβδομάδα κύησης
(1:1000).13 Σε αρκετές πολυκεντρικές μελέτες
η συχνότητα της ομφαλοκήλης φαίνεται να
ποικίλει με βάση τη γεωγραφική θέση, πράγ-
μα που ενισχύει την άποψη ότι αιτιολογικά
μπορεί να εμπλέκονται περιβαλλοντικοί πα-
ράγοντες.15,16

Η ακριβής αιτιολογία του εξόμφαλου δεν εί-
ναι γνωστή. Κατά καιρούς έχουν ενοχοποιη-
θεί διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες,
όπως η χρήση καπνού, κοκαίνης και εφεδρί-
νης, για κανέναν όμως δεν έχει αποδειχθεί η
σχέση του με την εμφάνιση της ομφαλοκη-
λης.15 Η ηλικία της μητέρας >35 ετών αν και
αυξάνει την συχνότητα των ανευπλοειδιών
που σχετίζονται με την ομφαλοκήλη, δεν φαί-
νεται να αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κιν-
δύνου για την ομφαλοκήλη.1 Πρόσφατη μελέ-
τη προτείνει ως παράγοντα κινδύνου την ηλι-
κία του πατέρα <25 ετών.17 Παρόλου που σε
ορισμένες μελέτες φαίνεται η συχνότητα του
συνδρόμου Beckwith-Wiedemann να αυξάνει
σε περιπτώσεις που η σύλληψη έγινε με την
βοήθεια της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
(ART), η συσχέτιση της με την ομφαλοκήλη
δεν κατέστη εφικτή.1 Μερικοί ερευνητές υπο-

στηρίζουν ότι η χρήση πολυβιταμινούχων
σκευασμάτων πριν και μετά  την φάση της
σύλληψης μειώνει την συχνότητα της ομφαλο-
κήλης (έως 60% σε περιπτώσεις όπου η ομ-
φαλοκήλη αποτελεί μεμονωμένο εύρημα).18

Σε μελέτη του 2007 το φυτοφάρμακο ατραζί-
νη φαίνεται να σχετίζεται με την αύξηση της
συχνότητα της ομφαλοκήλης και της γαστρό-
σχισης στην πολιτεία της Ιντιάνα των
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Πίνακας 3. Διαφορές μεταξύ ομφαλοκήλης και γαστρόσχισης (τροποποιημένος από Kumar P & Burton
BK 2008).76

Ομφαλοκήλη Γαστρόσχιση
Συχνότητα 1:3000-5000 1:6000
Μεταβολή στην συχνότητα Σταθερή Τάση προς αύξηση
Ηλικία μητέρας >35 ετών <20 ετών
Συχνότητα ανευπλοειδίας 10-67% 0-2%
Μέγεθος ελείμματος Ποικίλει (≥4cm) <2cm
Συμμετοχή ήπατος Συχνή Σπάνια
Εντόπιση Βάση ομφ.λώρου Δεξιά παραομφαλική
Είσοδος ομφ. λώρου Κορυφή κηλικού ασκού Φυσιολογική
Μεμβρανώδης σάκος Παρών Απών
Έντερικές έλικες Φυσιολογικές Συνήθως οιδηματώδεις
Εντερική ατρησία Σπάνια Συχνή (15-45%)
Συνυπάρχουσες ανωμαλίες και σύνδρομα Συχνά (70%) Σπάνια
Θνησιμότητα 22-88% 10-15%

Εικόνα 3: Τρισδιάσταστατη υπερηχογραφική απει-
κόνιση εμβρύου με ομφαλοκήλη (ίδια περίπτωση
με Εικ. 1).
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Η.Π.Α.19 Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι
έχει επιτευχθεί η δημιουργία πειραματικών
μοντέλων ομφαλοκήλης σε πειραματόζωα,
όπως τα έμβρυα όρνιθας στα οποία χορηγή-
θηκε κάδμιο και τα έμβρυα επιμυός με έλλει-
ψη καλρετικουλίνης.20

Η ομφαλοκήλη μπορεί να αποτελεί μεμονω-
μένο εύρημα η σε ποσοστο 27-94%21-23 να συ-
νοδεύεται από άλλες ανωμαλίες, όπως ανατο-
μικές ανωμαλίες, χρωμοσωμικές ή μονογονι-
διακές ανωμαλίες, να εμφανίζεται στα πλαί-
σια ενός γνωστου συνδρόμου, όπως το σύν-
δρομο Beckwith - Wiedemann, η πενταλογία
του Cantrell, το σύνδρομο OEIS και η εκ-
στροφή της κύστης.1,24

Η εμφάνιση της ομφαλοκήλη είναι συνήθως
σποραδική και στην περίπτωση αυτή ο κίνδυ-
νος επανεμφάνισης είναι μικρότερος από 1%.
Έχουν αναφερθεί όμως και σπάνια περιστατι-
κά  οικογενούς κληρονομικότητας με αυτοσω-
μικό επικρατή ή φυλοσύνδετο υπολειπόμενο
χαρακτήρα και στα οποία ο κίνδυνος επανεμ-
φάνισης είναι σημαντικά υψηλότερος.24,25

Οι συχνότερες συνυπάρχουσες ανατομικές
ανωμαλίες αφορούν στο 50% στην καρδιά του
εμβρύου (ελλείμματα του κολποκοιλιακού
διαφράγματος, στένωση ή ατρησία πνευμονι-
κής, αντιμετάθεση των μεγάλων αγγείων, τε-
τραλογία Fallot, κ.α.). Ακολουθούν οι ανωμα-
λίες στα άκρα και του μυοσκελετικού συστή-
ματος (πολυδακτυλία, συνδακτυλία, κρανιο-
συνοστώσεις, κ.α.), του ουροποιητικού συστή-
ματος (υπό- ή επίσπαδίας, αγενεσία νεφρού,

κυστικός νεφρός, κ.α.), του νευρικού συστή-
ματος (υδροκεφαλία, μικροκεφαλία, δισχιδής
ράχη, ανεγκεφαλία, εγκεφαλοκήλη, κ.α.), σχι-
στίες και ανωμαλίες της προσώπου και ατρη-
σίες του γαστρεντερικού.1,24,24 Μελέτη του
2008 υποστηρίζει ότι οι μικρές ομφαλοκήλες
σχετίζονται συχνότερα με ανωμαλίες του γα-
στρεντερικού και είναι πιο συχνές στα άρρε-
να έμβρυα, ενώ η μεγάλες ομφαλοκήλες
(>4cm) είναι πιο συχνές στα θήλεα και σχετί-
ζονται συχνότερα με ανωμαλίες στην καρδιά.5
Τα έμβρυα με ομφαλοκήλη παρουσιάζουν
αυξημένο κίνδυνο για χρωμοσωμικές ανωμα-
λίες (10-67%, βλέπε Πίνακα 1.).13 Η πιο συ-
χνά παρατηρούμενη χρωμοσωμική ανωμαλία
είναι η Τρισωμία 18 με δεύτερη την Τρισωμία
13, ενώ ακολουθούν και άλλες (σ.Turner,
Τριπλοειδία, Τρισωμία 21 κ.α.). Ο κίνδυνος
ποικίλει με βάση την ηλικία της μητέρας, την
ηλικία της κύησης κατά την διάγνωση, το πε-
ριεχόμενο της ομφαλοκήλης, την παρουσία
άλλων συνοδών ανωμαλιών του εμβρύου, κα-
θώς και από την παρουσία κύστης του ομφά-
λιου λώρου.26 Είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος
τρισωμίας 18 και 13 αυξάνει όσο αυξάνεται η
ηλικία της μητέρας.  Επίσης έχει αποδειχθεί
ότι οι τρισωμίες αυτές σχετίζονται με αυξημέ-
να ποσοστά ενδομήτριου θανάτου και αποβο-
λών, πράγμα που συντελεί στην ελάττωση της
συχνότητας τους, και κατ' επέκταση της συ-
χνότητας της ομφαλοκήλης, όσο αυξάνει η
ηλικία της κύησης. Τα αποτελέσματα των
Snijders et al. έδειξαν ότι η συχνότητα χρω-
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Πίνακας 2. Ευαισθησία υπερηχογραφικής διάγνωσης ομφαλοκήλης.

Μελέτες Διάγν. περιστατικά / Ευαισθησία(%) Ηλικια κύησης
Σύνολο κατά τη διαγνωση

(εβδ.)
Morrow et al. 199347 31/47 66 19 (14-24)
Fisher et al. 199666 39/40 98 18 (13-20)
Barisic et al 200157 103/130 79 18±6 (6-40)
Stoll et al. 200116 39/58 67,2 18
Salihu et al. 200258 25/29 86,2 19 (12-24)
Henrich et al. 20084 35/40 88 22,8
Σύνολο 272/344 80,7 (79)
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μοσωμικών ανωμαλιών σε έμβρυα με ομφα-
λοκήλη ελαττώνεται από 39,4% για ηλικία
κύησης 12 εβδομάδων σε 27,5% για ηλικία
κύησης 20 εβδομάδων και σε 14,4% στις γεν-
νήσεις ζώντων. Σε άλλες μελέτες η πρώιμη
διάγνωση ομφαλοκήλης έχει συσχετισθεί με
αύξηση της συχνότητας των ανευπλοειδιών
(61,1-66,7%).14,21,26,27

Κοινή διαπίστωση μεταξύ των ερευνητών εί-
ναι  ότι το περιεχόμενο, κυρίως ,και λιγότερο
το μέγεθος, της ομφαλοκήλης σχετίζεται με
τον καρυότυπο. Τα αποτελέσματα πολλών με-
λετών έχουν δείξει ότι οι χρωμοσωματικές
ανωμαλίες είναι συχνότερες σε μικρές ομφα-
λοκήλες (<5cm) και ιδιαίτερα σε αυτές που
δεν παρατηρείται συμμετοχή του ήπατος. 
Η συχνότητα εμφάνισης χρωμοσωματικών
ανωμαλιών είναι 4 φορές μεγαλύτερη σε πε-
ριπτώσεις που ο κηλικός σάκος περιέχει μό-
νον εντερικές έλικες.28,29

Οι κύστεις του ομφάλιου λώρου σχετίζονται
τόσο με την ομφαλοκήλη όσο και με την τρι-
σωμία 18 και φαίνεται να αυξάνουν τον κίν-
δυνο τρισωμίας 18 σε έμβρυα με ομφαλοκήλη
(Εικόνα 2.). Οι κύστεις του ομφάλιου λώρου
που σχετίζονται με ομφαλοκήλη είναι συνή-
θως ψευδοκύστεις και αλλαντοϊδείς κύστεις.

Σε πρόσφατη μελέτη των Brantberg et al.
ανευρεθήκαν κύστεις του ομφάλιου λώρου σε
13 περιπτώσεις εμβρύων με ομφαλοκήλη, 11
εκ των οποίων (84,6%) είχαν και τρισωμία 18.
Για τον λόγω αυτό η ανίχνευση τέτοιων κύστε-
ων θα πρέπει να αποτελεί το έναυσμα για πιο
διεξοδικό υπερηχογραφικό έλεγχο και για
πιο στενή παρακολούθηση της κύησης.12,26

Διάγνωση
Η πρώτη αναφορά υπερηχογραφικής διάγνω-
σης ομφαλοκήλης έγινε το 1978 από τον
Roberts.63 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει
παρατηρηθεί αξιοσημείωτη εξέλιξη στην ευ-
αισθησία της προγεννητικής υπερηχογραφι-
κης διάγνωσης της ομφαλοκήλης πράγμα που
οφείλεται κυρίως στη ανάπτυξη στην τεχνο-
λογία των υπερήχων καθώς και στην καλύτε-
ρη εκπαίδευση και εμπειρία των εξετα-
στών.16,58 Το 1989 η συχνότητα υπερηχογρα-
φικης διάγνωση των ανωμαλιών του πρόσθι-
ου κοιλιακού τοιχώματος ήταν 29%.64

Οι Rankin et al. αναφέρουν αύξηση στην
προγεννητική διάγνωση της ομφαλοκήλης ως
μεμονωμένο εύρημα από 55,6% κατά το διά-
στημα 1986-1991 σε 68,8% κατά την τετραε-
τία 1992-1996.56 Η ευαισθησία της υπερηχο-
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Εικόνα 4: Υπερηχογραφική απεικόνιση φυσιολογικού κοιλιακού τοίχωματος στο α τριμηνο και στο β τριμηνο
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γραφικής διάγνωσης της ομφαλοκήλης κυμαί-
νεται από 75 έως 80% (βλέπε Πίνακα 2.).4 Σε
μεγάλο ποσοστό η ομφαλοκήλη αποτελεί τυ-
χαίο εύρημα κατά τον συνήθη υπερηχογραφι-
κό έλεγχο. Αρκετοί ερευνητές έχουν προτεί-
νει ότι η καθιέρωση της αυχενικής διαφάνει-
ας ως εξέτασης ρουτίνας έχει θετικό αντίκτυ-
πο στην πρώιμη διάγνωση ανωμαλιών όπως η
ομφαλοκήλη.65 

Η δισδιάστατη (2D) υπερηχογραφια εξακο-
λουθει να αποτελει το κυριο μέσο για τη διά-
γνωση της ομφαλοκήλης. Η τρισδιάστατη
(3D) υπερηχογραφία μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί συνεπικουρικά στην διάγνωση της ομφα-
λοκήλης και έτσι σε ορισμένες δύσκολες πε-
ριπτώσεις να συμπληρώνει την 2D υπερηχο-
γραφία ώστε να διαπιστωθούν συνυπάρχου-
σες ανωμαλίες ή για την διαφοροδιάγνωση
της από την γαστρόσχιση. Όπως φαίνεται, η
τρισδιάστατη υπερηχογραφία συμβάλλει στην
καλύτερη κατανόηση της κατάστασης από
τους γονείς και μπορεί να αποτελέσει σημα-
ντικό βοήθημα στην ενημέρωση και την συμ-
βουλευτική των γονέων (Εικόνα 3.).67

Η ομφαλοκήλη αποτελεί εύκολα αναγνωρίσι-
μη υπερηχογραφικά ανωμαλία και η διάγνω-
ση της μπορεί να γίνει στο τέλος του πρώτου
τριμήνου καθώς και καθόλη τη διάρκεια του
δευτέρου τριμήνου. Για την διάγνωση της
απαιτείται καλή απεικόνιση του πρόσθιου
κοιλιακού τοιχώματος, η οποία επιτυγχάνεται
με την λήψη εγκάρσιων τομών της κοιλιάς του
εμβρύου στο επίπεδο της φυσιολογικής εισό-
δου του ομφάλιου λώρου (Εικόνα 4.). Βασικό
διαγνωστικό σημείο της ομφαλοκήλης αποτε-
λεί η υπερηχογράφικη ανεύρεση σφαιρικής
υπερηχογενούς μάζας που εντοπίζεται στη
μέση γραμμή του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώ-
ματος και η οποία αποτελεί συνέχεια του. Η
υπερηχογενής αυτή μάζα αντιπροσωπεύει τον
κηλικό σάκο με τα περιεχόμενα σε αυτόν
εξωτερικευμένα όργανα και είναι σαφώς πε-
ριγραμμένη από το περιβάλλον αμνιακό
υγρό. Η εξωτερική κυρτή επιφάνεια της μά-
ζας θα πρέπει να είναι λεία, ενώ στην κορυ-
φή της θα πρέπει να ανιχνεύεται η ανώμαλή
είσοδος του ομφάλιου λώρου. Η απεικόνιση
του μεμβρανώδη σάκου ως λεπτού υμένα που

περιβάλλει την υπερηχογενή μάζα συντελεί
σημαντικά στη διάγνωση της ομφαλοκήλης
και θα πρέπει να αναζητείται. Σε ορισμένες
περιπτώσεις αυτό δεν είναι εφικτό, εκτός και
αν υπάρχει ικανή ποσότητα ασκιτικού υγρού
εντός της κήλης που να διαχωρίζει το περιε-
χόμενο της από τον μεμβρανώδη σάκο.8,68

Εν συνεχεία θα πρέπει να προσδιοριστεί το
μέγεθος και το περιεχόμενο του κηλικού σά-
κου. Σε 70% των περιπτώσεων ο κηλικός σά-
κος περιέχει περισσότερα του ενός όργανα.11

Η συμμετοχή του ήπατος μπορεί να καθορι-
στεί με βάση την ηχογένεια των περιεχομέ-
νων της ομφαλοκήλης (βλέπε Εικόνα 5.). Εί-
ναι γνωστό ότι οι εντερικές έλικες εμφανί-
ζουν υπερηχογραφικά μεγαλύτερη ηχογένεια
σε σχέση με το συμπαγές ηπατικό παρέγχυ-
μα. Επίσης με την βοήθεια της Doppler υπε-
ρηχογραφίας μπορεί να μελετηθεί η πορεία
της ομφαλικής φλέβας εντός της κήλης, η
οποία σε περίπτωση πρόπτωσης μόνο εντερι-
κών ελίκων φέρεται περιφερικά σε σχέση με
τις δομές που προβάλλουν, ενώ σε περίπτωση
συμμετοχής του ήπατος φέρεται στη μέση
γραμμή της ομφαλοκήλης εξαιτίας της ενδοη-
πατικής της εντόπισης. Η διάμετρος της κοι-
λιάς του εμβρύου συνήθως είναι μικρότερη
της αναμενόμενης για την ηλικία κύησης, ενώ
σημαντικός επίσης είναι και ο προσδιορισμός
της ποσότητας του αμνιακού υγρού αφού έχει
δειχθεί ότι αρκετές ομφαλοκήλες συνοδεύο-
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Εικόνα 5: Ομφαλοκήλη με συμμετοχή του ήπατος
και παρουσία ασκιτικού υγρού.
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νται απο πόλυάμνιο ή σπανιότερα ολιγάμνιο.
Η παρουσία πολυάμνιου πιθανολογείται ότι
μπορεί να οφείλεται σε απόφραξη του εντέ-
ρου ή σε μειωμένη κινητικότητα αυτού, ενώ
το ολιγάμνιο φαίνεται να σχετίζεται με καθυ-
στέρηση της ενδομήτριας ανάπτυξης.28 Πι-
στεύεται ότι τόσο το πολυάμνιο, όσο και το
ολιγάμνιο αυξάνουν την πιθανότητα χρωμο-
σωμικών ανωμαλιών.69

Σε περίπτωση διάγνωσης ομφαλοκήλης θα
πρέπει κανείς να μελετήσει λεπτομερώς την
ανατομία του εμβρύου για την παρουσία άλ-
λων συνοδών ανατομικών ανωμαλιών, ενώ
αναγκαίος είναι και ο υπερηχοκαρδιογραφι-
κός έλεγχος για τον αποκλεισμό καρδιακών
ανωμαλιών που συχνά παρατηρούνται.24

Απαραίτητη είναι και η αμνιοπαρακέντηση
για τον έλεγχο του καρυότυπου, αφού, όπως
αναφέρθηκε, σε ποσοστό 10-67% η ομφαλο-
κήλη σχετίζεται με χρωμοσωμικές ανωμα-
λίες.30 Σε έμβρυα με ομφαλοκήλη η αυχενική
διαφάνεια είναι αυξημένη σε 40% των περι-
πτώσεων με φυσιολογικό καρυότυπο και σε
85% των περιπτώσεων με χρωμοσωματικές
ανωμαλίες.27

Σημαντική βοήθεια στη διάγνωση της ομφα-
λοκήλης προσφέρει και η ανίχνευση της α-
φετοπρωτείνη στον ορό της μητέρας, χωρίς
όμως να αποτελεί ειδική εξέταση για την
ανωμαλία αυτή . Έχει αναφερθεί ότι σε 42%
των περιπτώσεων ομφαλοκήλης η α-φετο-
πρωτείνη στον ορό της μητέρας είναι αυξημέ-

νη. Τα αυξημένα επίπεδα α-φετοπρωτείνης
οφείλονται στην διάχυση από τον εμβρυικό
ορό διαμέσου της διαπερατής μεμβράνηςπου
καλύπτει την ομφαλοκήλη. Η τυχαία ανεύρε-
ση αυξημένης α-φετοπρωτείνης στον ορό της
μητέρας θα πρέπει να δημιουργεί υπόνοιες
στον εξεταστή για την πιθανότητα συνυπάρ-
χουσας ομφαλοκήλης η άλλων ανωμαλιών και
θα πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή υπε-
ρηχογραφική διερεύνηση του εμβρύου.1,70,71

Διαφορική διάγνωση
Η ομφαλοκήλη θα πρέπει να διαφοροδια-
γνωσθεί από διάφορες παθολογικές οντότη-
τες καθώς και φυσιολογικές καταστάσεις οι
οποίες μπορούν να δώσουν παρόμοια υπερη-
χογραφική εικόνα.

Γαστρόσχιση
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην
διάκριση της από την γαστρόσχιση, η οποία
αποτελεί την δεύτερη σε συχνότητα ανωμα-
λία του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος (Ει-
κόνα 6.). Η συχνότητα της γαστρόσχισης εί-
ναι περίπου 1 στις 5000-6000 γεννήσεις και
σε αρκετές μελέτες φαίνεται να  παρουσιάζει
αυξητική τάση κατά τις τελευταίες δύο δεκα-
ετίες.15,56,72-74 Εξαιτίας των αρκετών κοινών
χαρακτηριστικών της με την ομφαλοκήλη, οι
δύο αυτές ανωμαλίες συχνά συνδέονταν στο
παρελθόν, προκαλώντας σύγχυση στους
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Εικόνα 6: Υπερηχογραφική απεικόνιση γαστρόσχισης σε έμβρυο 19 εβδομάδων κύησης (εγκάρσια και
επιμήκης τομή)
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ερευνητές. Σχετικά πρόσφατα, το 1953, οι
Moore και Stokes κατόρθωσαν να ορίσουν
και να διακρίνουν κατ' αυτόν τον τρόπο τις
δύο αυτές διαφορετικές νοσολογικές οντότη-
τες, ενώ το 1963, ο Duhamel, τόνισε την δια-
φορετική παθογένεια και κλινική τους πα-
ρουσία.2
Βασική διαφορά μεταξύ των δυο αποτελεί το
γεγονός ότι στην γαστρόσχιση τα ενδοκοιλια-
κά όργανα τα οποία προπίπτουν δεν καλύ-
πτονται από μεμβράνη (βλέπε Πίνακα 3.). Η
απουσία του μεμβρανώδους σάκου έχει ως
αποτέλεσμα τα όργανα να επιπλέουν ελεύθε-
ρα στην αμνιακή κοιλότητα και υφίστανται
αλλοιώσεις (ισχαιμικές αλλοιώσεις, οίδημα,
πάχυνση, διάταση) εξαιτίας της επίδρασης
του αμνιακού υγρού σε αυτά. Άλλη σημαντική
διαφορά είναι ότι το έλλειμμα στην γαστρό-
σχιση αφορά το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα
σε όλο του το πάχος και δεν εντοπίζεται στη
βάση του ομφάλιου λώρου, αλλά παραομφα-
λικά, συνήθως στα δεξιά της εισόδου του ομφά-
λιου λώρου, η οποία παραμένει φυσιολογική. Η
χρήση της έγχρωμου Doppler υπερηχογραφίας
μπορεί εύκολα να καταδείξει την φυσιολογική
είσοδο του ομφαλίου λώρου στο πρόσθιο κοι-
λιακό τοίχωμα.  Στη γαστρόσχιση το συνηθέστε-
ρα προπίπτον όργανο είναι το έντερο, αν και σε
πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να συμμετέ-
χουν το ήπαρ και ο στόμαχος. 
Σε σπάνιες περιπτώσεις η παρουσία ικανής
ποσότητας ασκιτικού υγρού στην ομφαλοκή-
λη εκλαμβάνεται ως αμνιακό υγρό και οδηγεί
στην εσφαλμένη διάγνωση γαστρόσχισης.8,51
Αρκετές δυσκολίες επίσης παρουσιάζει και η
διαφορική διάγνωση της ερρηγμένης ομφα-
λοκήλης από τη γαστρόσχιση, ιδίως αν δεν
παρατηρείται συμμετοχή του ήπατος. Αρκε-
τές φορές οι δυο καταστάσεις δεν είναι εφι-
κτό να διακριθούν και απαιτείται έμπειρος
εξεταστής.9,75

Η γαστρόσχιση σε αντίθεση με την ομφαλο-
κήλη εμφανίζει καλύτερη πρόγνωση (συχνό-
τητα επιβίωσης 90-95%) αφού στην πλειονό-
τητα των περιπτώσεων εμφανίζεται ως μεμο-
νωμένο εύρημα και σπάνια σχετίζεται με
χρωμοσωμικές ή άλλες ανατομικές ανωμα-
λίες. Οι ανωμαλίες του γαστρεντερικού και

ιδιαίτερα η εντερική ατρησία αποτελούν την
πιο συχνά παρατηρούμενη ανατομική ανωμα-
λία (15-45%), όμως από αρκετούς μελετητές
θεωρείται περισσότερο επιπλοκή της γαστρό-
σχισης παρά συνυπάρχουσα ανωμαλία.28,75

Επίσης χαρακτηριστικό γνώρισμα της γα-
στροσχισης αποτελεί το γεγονός ότι αφορά
νεότερες σε ηλικία γυναίκες (<20 ετών) σε
αντίθεση με την ομφαλοκήλη, η οποία απα-
ντάται συνήθως σε εγκύους μεγαλύτερης ηλι-
κίας.55 Τέλος ορισμένες μελέτες έχουν συσχε-
τίσει την εμφάνιση της γαστρόσχισης με το
κάπνισμα και την χρήση αλκοόλ και αγγειο-
δραστικών ουσιών, όπως η κοκαϊνη και η
εφεδρίνη.15   

Aνωμαλία Body Stalk
Η ανωμαλία Body Stalk είναι μια σποραδικά
εμφανιζόμενη ανωμαλία. Η συχνότητα της εί-
ναι μία στις 7500-14000 γεννήσεις και είναι
μεγαλύτερη για τα μονοζυγωτικά δίδυμα
(12,5%). Η διάγνωση μπορεί να γίνει υπερη-
χογραφικά από το τέλος του πρώτου τριμή-
νου. Χαρακτηριστικά υπερηχογραφικά ευρή-
ματα αποτελούν το μεγάλο έλλειμμα του κοι-
λιακού τοιχώματος (μεγάλη ομφαλοκήλη), η
σοβαρού βαθμού κηφοσκολίωση, η απουσία
ή η παρουσία βραχύ η υποτυπώδη ομφάλιου
λώρου (συνήθως με μονήρη ομφαλική αρτη-
ρία) και οι ανωμαλίες των άκρων. Η απουσία
του ομφάλιου λώρου και του ομφαλικού δα-
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κτυλίου επιτρέπει την συγκόλληση του πλα-
κούντα στα εξωτερικευμένα όργανα, κυρίως
στο έντερο και στο ήπαρ, καθιστώντας το έμ-
βρυο ακίνητο. Συχνά σχετίζεται με παθολογι-
κές μετρήσεις της αυχενικής διαφάνειας,
όμως σπάνια παρατηρούνται ανωμαλίες στον
καρυότυπο. Δεδομένου ότι πρόκειται για θα-
νατηφόρο ανωμαλία, της οποία η προγεννητι-
κή διάγνωσης δικαιολογεί την διακοπή της
κύησης, η διάκριση της από την μεμονωμένη
ομφαλοκήλη είναι απαραίτητη.69,77,78

Παροδική Ομφαλοκήλη (Transient)
Ελάχιστες είναι οι μελέτες που έχουν περιγρά-
ψει αυτή την οντότητα που μπορεί να εκληφθεί
ως μικρή ομφαλοκήλη, η οποία μπορεί να εξα-
φανισθεί κατά την εξέλιξη της κύησης. Σε
αντίθεση με την ομφαλοκήλη δεν παρατηρεί-
ται έλλειμμα, η πρόπτωση στη βάση του ομφά-
λιου λώρου γίνεται διαμέσου του ευρύ ομφαλι-
κού δακτυλίου και αφορά μόνο εντερικές έλι-
κες, οι οποίες καλύπτονται από δέρμα. Δεν
συνοδεύεται από άλλες συγγενείς ανωμαλίες.
Πιθανολογείται ότι οφείλεται σε καθυστέρηση
της απόσυρσης της φυσιολογικής κήλης του
μέσου εντέρου και πιστεύεται ότι μια εναλλα-
γή στο τόνο του κοιλιακού τοιχώματος επιτρέ-
πει την προς τα μπροστά και πίσω ολίσθηση
του εντέρου. Η ολίσθηση αυτή δικαιολογεί την
εξαφάνιση της κήλης μετά από διαδοχικά υπε-
ρηχογραφήματα. Στην περίπτωση της παροδι-
κής ομφαλοκήλης η συνεχής υπερηχογραφική
παρακολούθηση αποτελεί το μόνο διαφορο-
διαγνωστικό κριτήριο.3,12,14

Φυσιολογική κήλη του μέσου εντέρου
Βιβλιογραφικά έχουν αναφερθεί περιπτώσεις
οπού η διάγνωση της ομφαλοκήλης κατέστη
εφικτή πριν από την 12η εβδομάδα. Η από-
συρση της φυσιολογικής κήλης του μέσου
εντέρου ολοκληρώνεται την 11η εβδομάδα
(Εικόνα 7.). Για το λόγω αυτό η υπερηχογρα-
φική διάγνωση πριν από την 12η εβδομάδα θε-
ωρείται αδύνατη, εκτός και αν στο σάκο παρα-
τηρείται προβολή του ήπατος οπότε η διάγνω-
ση μπορεί να τεθεί με ακρίβεια και σε μικρό-
τερη ηλικία κύησης. Οι Brown et al. αναφέ-
ρουν ότι για ηλικία κυήσεως 8 έως 12 εβδομά-

δες εάν η διάμετρος της κήλης είναι >7mm τό-
τε μάλλον πρόκειται για ομφαλοκήλη.79,80

Ανάλογη διαπίστωση είναι και αυτή των Van
Zalen-Sprock et al., οι οποίοι στο άρθρο τους
ισχυρίζονται ότι η παρουσία μεγάλης κήλης
πριν τη 12η εβδομάδα κύησης, με μέγεθος
(διάμετρο) ίσο η μεγαλύτερο από αυτό της
κοιλίας του εμβρύου, αυξάνει την πιθανότητα
να είναι ομφαλοκήλη. Οι ίδιοι συγγραφείς
ανέφεραν ότι ο συνυπολογισμός της αυχενικής
διαφάνειας και της αναλογίας διαμέτρου ομ-
φαλοκήλης/ κοιλιάς του εμβρύου μπορούν να
αυξήσουν στο 91% την ευαισθησία στην πρώι-
μη διάγνωση της ομφαλοκήλης κατά το τέλος
του πρώτου τριμήνου, ενώ η χρήση της κολπι-
κής υπερηχογραφίας μπορεί να την βελτιώσει
περαιτέρω. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί
μικρή ομφαλοκήλη πριν την 12η εβδομάδα
κύησης και το περιεχόμενο της αποτελείται
μόνον από εντερικές έλικες, η εξέταση θα
πρέπει να επαναληφθεί μετά από 1 η 2 εβδο-
μάδες. Αν η πρόπτωση επιμένει είναι ομφαλο-
κήλη, ενώ αν έχει εξαφανισθεί πρόκειται για
φυσιολογική κήλη του μέσου εντέρου.24,54

Ψευδομφαλοκήλη
Η ψευδομφαλοκήλη είναι μια κατάσταση που
εύκολα μπορεί να οδηγήσει στη λανθασμένη
διάγνωση ομφαλοκήλης. Το κοιλιακό τοίχωμα
και η κοιλιά του εμβρύου εμφανίζουν ελαστι-
κότητα και υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί
να συμπιεσθούν και να παρατηρηθεί αλλοίω-
ση στο σχήμα τους (αυξάνεται η προσθιοοπί-
σθια διαμετρος τους και μειώνεται η εγκαρ-
σια), η οποία να προσομοιάζει με ομφαλοκή-
λη. Η ψευδομφαλοκήλη μπορεί να είναι απο-
τέλεσμα συμπίεσης του εμβρυικού κοιλιακού
τοιχώματος λόγω: 1) ολιγάμνιου, όπου η ελατ-
τωμένη ποσότητα αμνιακού υγρού επιτρέπει
στα τοιχώματα της μήτρας να συμπιέσουν την
κοιλία του εμβρύου, 2) αυξημένης πίεσης που
ασκεί ο εξεταστής με την κεφαλή των υπερή-
χων, 3) ακινητοποίησης του εμβρυικού κοιλια-
κού τοιχώματος μεταξύ των τοιχωμάτων της
μήτρας εξαιτίας της θέσης του εμβρύου, 4) συ-
σπάσεων της μήτρας. Επίσης η ψευδομφαλο-
κήλη μπορεί να παρουσιασθεί σε περίπτωση
που η εξέταση του κοιλιακού τοιχώματος γί-
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νεται σε λοξό επίπεδο (oblique).  Υπερηχο-
γραφικά στη ψευδομφαλοκήλη ο κηλικός σά-
κος φαίνεται να καταλαμβάνει όλο το πρό-
σθιο κοιλιακό τοίχωμα, από το ένα πλάγιο στο
άλλο, και η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ
κοιλιακού τοιχώματος και του κηλικού σάκου
είναι αμβλεία. Σε αντίθεση, στην αληθή ομφα-
λοκήλη ο κηλικός σάκος σχηματίζει οξεία γω-
νία με το κοιλιακό τοίχωμα και συνήθως δεν
εκτεινεται σε όλο του το μήκος, άλλα παρατη-
ρείται αμφοτερόπλευρα διάστημα φυσιολογι-
κού κοιλιακού τοιχώματος μεταξύ των πλευ-
ρών και του κηλικού σάκου.68,81

Άλλα
Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις όπου
πρωτοπαθείς αλλοιώσεις του ομφάλιου λώ-
ρου (εστιακή εναπόθεση ουσίας του
Wharton, αιμαγγείωμα, κύστεις του ομφάλι-
ου λώρου), μεγάλοι θρόμβοι αίματος (μετά
από αποκόλληση του πλακούντα), πολλαπλά
σηραγγώδη αιμαγγειώματα του κατώτερου
κορμού κ.α., μπορούν να μιμηθούν την ομφα-
λοκήλη υπερηχογραφικά και να οδηγήσουν
σε διαγνωστικό σφάλμα.69,82,83 

Προγνωση - Εκβαση
Η προγεννητική διάγνωση της ομφαλοκήλης
δίνει το πλεονέκτημα της επιλογής του κατάλ-
ληλου χρόνου, τόπου και της μεθόδου τοκε-
τού. Σε υπερηχογραφική διάγνωση ομφαλο-
κήλης δικαιολογείται η παραπομπή της εγκύ-
ου σε τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα, αν
και αυτό σύμφωνα με ορισμένους μελετητές
δεν βελτιώνει την πρόγνωση, όπου θα πρέπει
να γίνει η επιβεβαίωση της διάγνωσης, θα διε-
ρευνηθούν οι πιθανές συνυπάρχουσες ανωμα-
λίες, ενώ σε περίπτωση εξέλιξης της εγκυμο-
σύνης θα υπάρχει άμεσα διαθέσιμη παιδοχει-
ρουργική μονάδα και ομάδα ιατρών διαφό-
ρων ειδικοτήτων έτοιμη για να αντιμετωπίσει
την οποιαδήποτε πιθανή επιπλοκή.24,84

Η πρόγνωση της ομφαλοκήλης εξαρτάται
από την παρουσία ή όχι χρωμοσωμικών η άλ-
λων ανωμαλιών, το μέγεθος της, το περιεχό-
μενο της, καθώς και από το αν είναι ερρηγμέ-
νη ή όχι. Το ποσοστό επιβίωσης κυμαίνεται

από 23% έως 94% στις διάφορες μελέτες και
είναι σαφώς καλύτερη στις περιπτώσεις που
η ομφαλοκήλη είναι μεμονωμένο εύρημα (90-
100%).4,8,12,15,53,61,63,85 Η παρουσία μεμονωμέ-
νης ομφαλοκήλης με φυσιολογικό καρυότυπο
δεν αποτελεί ένδειξη τεχνητής διακοπής της
κύησης αφού στην περίπτωση αυτή η πρόγνω-
ση θεωρείται ότι είναι πολύ καλή.74 Αντίθετα
η παρουσία της καρδιάς ή του σπλήνα εντός
του κηλικού σάκου σχετίζεται με 100% θνησι-
μότητα και για το λόγο αυτό δικαιολογείται η
διακοπή της κύησης.11 Γενικά, όταν η ομφα-
λοκήλη συνοδεύεται από σοβαρές χρωμοσω-
μικές ή ανατομικές ανωμαλίες, γίνεται ενημέ-
ρωση των γονέων από ομάδα ιατρών (γυναι-
κολόγο, παιδίατρο, παιδοχειρουργό) και
προτείνεται η διακοπή της κύησης.4 Τα πε-
ρισσότερα ζευγάρια επιλέγουν διακοπή της
κύησης ακόμη και αν η ομφαλοκήλη αποτελεί
μεμονωμένο εύρημα (20-30%).14 Αυτό που θα
περίμενε κανείς είναι οι μικρές ομφαλοκήλες
να έχουν καλύτερη πρόγνωση, όμως όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, έχει βρεθεί ότι οι μι-
κρές ομφαλοκήλες σχετίζονται σε μεγάλο
βαθμό με χρωμοσωμικές ή άλλες ανωμαλίες
οπότε η πρόγνωση τους συχνά είναι πτωχή.1
Σε περίπτωση συνέχισης της κύησης απαιτεί-
ται στενή παρακολούθηση του πάσχοντος εμ-
βρύου με μια σειρά από υπερηχογραφήματα,
αφού πολλά από αυτά θα παρουσιάσουν κα-
θυστέρηση της ενδομήτριας ανάπτυξης
(IUGR), προωρότητα, πολυάμνιο, ολιγάμνιο,
χαμηλό βάρος γέννησης και σημεία εμβρυϊ-
κής δυσχέρειας (distress). Σύμφωνα με μελέ-
τες η συχνότητα εμφάνισης IUGR και πρόω-
ρου τοκετού σε έμβρυα με ομφαλοκήλη κυ-
μαίνεται από 25 έως 65%, και 10-29% αντί-
στοιχα.11,15,28,49 Μετά την 30-32η εβδομάδα
της κύησης η εβδομαδιαία μελέτη του βιοφυ-
σικού προφίλ του εμβρύου καθώς και η καρ-
διοτοκογραφία είναι απαραίτητα.22

Η επιλογή μεταξύ κολπικού τοκετού και και-
σαρικής τομής ως της καταλληλότερης μεθό-
δου τοκετού εξακολουθεί να αποτελεί σημείο
αντιπαράθεσης μεταξύ των ερευνητών. Πα-
λαιότερα είχε επικρατήσει εμπειρικά η άπο-
ψη ότι η καισαρική βελτιώνει την έκβαση.  Σε
πρόσφατες μελέτες δεν παρατηρείται στατι-
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στικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο με-
θόδων τοκετού όσον αφορά την νεογνική θνη-
σιμότητα και νοσηρότητα. Πιθανές επιπλοκές
σε περίπτωση κολπικού τοκετού αποτελούν η
ρήξη της μεμβράνης της ομφαλοκήλης, έκθε-
ση των εξωτερικευμένων οργάνων στη μικρο-
βιακή χλωρίδα του κατώτερου γεννητικού σω-
λήνα, ρήξεις οι μικροτραυματισμοί του περιε-
χομένου της κήλης, συμπίεση και ισχαιμία του
εντέρου ή του ήπατος από τις συσπάσεις της
μήτρας, καθώς και η δυστοκία. Γενικά στην
διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει συμφωνία στο
ότι η ενδεικνυόμενη μέθοδος τοκετού στην
περίπτωση μεγάλης ομφαλοκήλης >5cm  ή
ερρηγμένης ομφαλοκήλης είναι η καισαρική
τομή. Όσον αφορα τις μικρές  ομφαλοκήλες
δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις και μπορεί να
επιλεχθεί τόσο ο κολπικός όσο και ο τοκετός
με καισαρική τομή. Γεγονός πάντως είναι ότι
η πλειοψηφία των μαιευτήρων επιλέγει την
καισαρική τομή ως μέθοδο τοκετού για έμ-
βρυα με ομφαλοκήλη (80% ).11,75,28 

Κατά τον τοκετό η διατομή του ομφάλιου λώ-
ρου θα πρέπει να γίνεται σε μεγαλύτερη από-
σταση απ' ότι φυσιολογικά, ώστε να ελαχι-
στοποιηθεί η πιθανότητα τραυματισμού του
εντέρου.1
Η ενδομήτρια ρήξη του μεμβρανώδους σάκου
είναι αρκετά σπάνια και η αντιμετώπιση της
είναι παρόμοια με αυτή της γαστρόσχισης. Ο
χημικός ερεθισμός των εντερικών έλικων από
το αμνιακό υγρό έχει ως αποτέλεσμα την
ελάττωση στην κινητικότητα και την λειτουρ-
γία του εντερικού βλεννογόνου. Σαφής ένδει-
ξη των παραπάνων αποτελεί η διάταση και
πάχυνσή των εντερικών έλικων. Σε αυτές τις
περιπτώσεις προτιμάται η εκτέλεση επείγου-
σας καισαρικής τομής αφού πρώτα εξασφαλι-
στεί η ωριμότητα των πνευμόνων.11

Χειρουργική αντιμετώπιση
Για τις μικρές ομφαλοκήλες η χειρουργική
αποκατάσταση της βλάβης με άμεση σύγκλει-
ση αποτελεί την μέθοδο εκλογής (58% των
περιπτώσεων).4 Η τεχνική αυτή παρουσιάζει
αρκετές παραλλαγές και εφαρμόζεται στις
περισσότερες περιπτώσεις ερρηγμένης ομφα-
λοκήλης. Στις μεγάλες ομφαλοκήλες καθώς

και σε αυτές που παρουσιάζουν μεγάλο έλ-
λειμμα ίσως χρειαστεί να εφαρμοσθεί η τε-
χνική της σταδιακής ελάττωσης και σύγκλει-
σης. Στις περιπτώσεις αυτές τοποθετείται από
τον χειρουργό ένα προσωρινό κάλυμμα από
συνθετικό υλικό πάνω στην ομφαλοκήλη. Το
κάλυμμα αυτό ασκεί πίεση στην  ομφαλοκήλη
και έχει ως αποτέλεσμα την σταδιακή επανα-
φορά των εξωτερικευμένων οργάνων. Σε πε-
ριπτώσεις που το νεογνό εμφανίζει ασταθή
γενική κατάσταση όλες οι παραπάνω χει-
ρουργικές μέθοδοι αντενδείκνυνται. Σε αυ-
τήν την περίπτωση η ομφαλοκήλη καλύπτεται
με ένα αντιμικροβιακό παράγοντα (παλαιό-
τερα με μερκουρόχρωμα) που επιταχύνει την
επιθηλιοποίηση του σάκου. Η επιστροφή των
οργάνων στην κοιλιακή κοιλότητα γίνεται σε
δεύτερο χρόνο βαθμιαία και σε αυτό βοηθά η
ρίκνωση που υφίσταται ο σάκος.1 

Η εγχειρητική θνησιμότητα ανέρχεται σε
27% σύμφωνα με τους Fratelli et al..Οι συ-
χνότερες επιπλοκές που εμφανίζονται μετά
από την χειρουργική αποκατάσταση του προ-
σθίου κοιλιακού τοιχώματος είναι αναπνευ-
στική δυσχέρεια, μόλυνση του τραύματος, ει-
λεός, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και
μακρά περίοδος παρεντερικής σίτισης.4,61 
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Summary
Omphalocele represents the most common
congenital abnormality of the fetal abdominal
wall. The incidence of omphalocele has been
reported to range from 1 in 3000 to 5000 live
births. Omphalocele is a midline anterior ab-
dominal wall defect characterized by an extru-
sion of the abdominal viscera covered by a
protective non vascular membranous sac, into
the base of the umbilical cord insertion. The
precise etiology of omphalocele has yet to be
determined; however maternal age greater
than 35 years and several environmental fac-
tors have been associated with this abdominal
wall defect. Omphalocele can be present as an
isolated defect and more commonly being ac-
companied by structural or chromosomal
anomalies or being a part of a syndrome. Om-
phalocele prenatal ultrasound diagnosis can
be made early during the end of the first
trimester of pregnancy and should be readily
distinguished among various disorders, mainly
from gastroschisis. It is recommended that
omphalocele diagnosis should be followed by
a detailed ultrasound assessment of the rest of
fetal anatomy, a karyotype screening and a
constant ultrasound monitoring. The progno-
sis for a fetus with omphalocele is largely de-
pendent upon the presence or not of associat-
ed chromosomal or structural anomalies, the
omphalocele content and size.

Key words: omphalocele, gastroschisis, chromosomal anom-

alies, prenatal screening, physiological midgut herniation,

Beckwith-Wiedemann syndrome, Cantrell pentalogy, OEIS

complex, pseudomphalocele.  
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Υπερηχογραφική 
Διάγνωση και Σύγχρονες

Απόψεις για την 
Αντιμετώπισή Της 

Περίληψη
Η συγγενής διαφραγματοκήλη χαρακτηρίζεται από ατελή σχη-
ματισμό του διαφράγματος με αποτέλεσμα την ύπαρξη ελλειμ-
μάτων σε αυτό ή την υπερβολική ανύψωσή του λόγω της υπο-
πλασίας του μυϊκού του χιτώνα (eventration). Χαρακτηριστικό
της συγγενούς διαφραγματοκήλης είναι η είσοδος ενδοκοιλια-
κών οργάνων στο θώρακα που εμποδίζει την ανάπτυξη των
πνευμόνων με συνέπεια την πνευμονική υποπλασία, πνευμονι-
κή υπέρταση και αναπνευστική ανεπάρκεια. Αποτελεί σοβαρή
διαπλαστική ανωμαλία με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ποσοστό επιβίωσης 60% εάν διαγνω-
στεί προγεννητικά, 50% εάν γεννηθεί ζων το έμβρυο και 33% με-
τεγχειρητικά. 
Σε περίπου 50% των περιπτώσεων η συγγενής  διαφραγματοκή-
λη αποτελεί μεμονωμένο εύρημα ενώ στο υπόλοιπο είτε εμφανί-
ζεται στα πλαίσια κάποιου γονιδιακού συνδρόμου (περισσότερα
από 30, ενδεικτικά το Fryns και το Cornelia de Lange) ή χρωμο-
σωμικής ανωμαλίας (τρισωμίες 18 και 21, τετρασωμία 12p
Ρallister-Killian), είτε συνυπάρχει με άλλες ανωμαλίες διάπλα-
σης χωρίς να συναπαρτίζεται ένα αναγνωρισμένο σύνδρομο. 
H διάγνωση της συγγενούς διαφραγματοκήλης γίνεται υπερη-
χογραφικά συνήθως στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης. Ενδομή-
τρια παρέμβαση για τη βελτίωση της ανάπτυξης των πνευμό-
νων έχει επιχειρηθεί σε έμβρυα κακής πρόγνωσης με ενθαρρυ-
ντικά αποτελέσματα.
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Τα νεογνά με συγγενή διαφραγματοκήλη παρου-
σιάζουν συνήθως αναπνευστική δυσπραγία στην
άμεση νεογνική περίοδο. Χειρουργική επέμβαση
για την αποκατάσταση των ανωμαλιών συνιστά-
ται στις πρώτες μέρες της νεογνικής ζωής. 

Λέξεις - κλειδιά: Διαφραγματοκήλη, πνευμονική υποπλασία,

υπερηχογράφημα. 

Γενικά
Ως συγγενής διαφραγματοκήλη περιγράφε-
ται η πρόπτωση των ενδοκοιλιακών οργάνων
στη θωρακική κοιλότητα του εμβρύου, η
οποία οφείλεται στην ύπαρξη ελλειμμάτων
του διαφράγματος. (εικόνα 1)

Συχνότητα
Η επίπτωση της συγγενούς διαφραγματοκή-
λης αναφέρεται ως 1 σε 2200 έως 4000 γεννή-
σεις ζώντων και αποτελεί τη συχνότερη ανα-
τομική ανωμαλία του διαφράγματος. Η πραγ-
ματική επίπτωση ωστόσο είναι πιθανόν μεγα-
λύτερη καθώς σε κάποιες περιπτώσεις ενδο-
μητρίων θανάτων η διάγνωση της διαφραγμα-
τοκήλης δεν είναι εφικτή.1 Η συγγενής δια-
φραγματοκήλη απαντά το ίδιο συχνά σε άρ-
ρενα και θήλεα έμβρυα. Παρουσιάζεται συ-
χνότερα αριστερά (75-90%). Ελλείμματα στο
διάφραγμα μπορούν να εμφανισθούν και στα
δεξιά (περίπου στο 10%) και αμφοτερόπλευ-
ρα (2-5%).

Εμβρυολογία
Εμβρυολογικά το διάφραγμα σχηματίζεται
από τέσσερεις εμβρυονικές δομές. Το εγκάρ-
σιο διάφραγμα, τις πλευροπεριτοναϊκές μεμ-
βράνες, το ραχιαίο μεσεντέριο του οισοφά-
γου και το μεσόδερμα του θωρακικού τοιχώ-
ματος. Το εγκάρσιο διάφραγμα αρχικά απο-
τελεί ένα ημικυκλικό χώρισμα ανάμεσα στην
καρδιά και το ήπαρ. Τελικά σχηματίζει τον
κεντρικό τένοντα του διαφράγματος. Οι
πλευροπεριτοναϊκές μεμβράνες ενώνονται
ραχιαία με το μεσεντέριο του οισοφάγου και
με το ραχιαίο τμήμα του εγκαρσίου διαφράγ-
ματος. Αντιπροσωπεύουν μικρά τμήματα του

τελικού διαφράγματος. Το ραχιαίο μεσεντέ-
ριο του οισοφάγου παχύνεται και σχηματίζει
τα σκέλη του διαφράγματος, τα περιφερικά
τμήματα του οποίου σχηματίζονται από το με-
σόδερμα του θωρακικού τοιχώματος. Η διά-
πλαση του διαφράγματος ολοκληρώνεται κα-
τά την όγδοη εβδομάδα της ενδομητρίου ζωής
(εικόνα 2). 
Οπισθοπλάγια ελλείμματα στο διάφραγμα εί-
ναι τα πιο συνήθη (75%). Αυτά οφείλονται σε
αποτυχία συνένωσης της σύστοιχης (συχνά
της αριστερής) πλευροπεριτοναϊκής μεμβρά-
νης με τα λοιπά διαφραγματικά τμήματα.2
Εάν υπάρχει έλλειμμα, κατά τη δέκατη με
δωδέκατη εβδομάδα που γίνεται η επιστροφή
των σπλάγχνων στην κοιλία (ανάταξη της φυ-
σιολογικής ομφαλοκήλης) μπορεί να αυξηθεί
τόσο η ενδοκοιλιακή πίεση ώστε να συμβεί
πρόπτωση των οργάνων αυτών στο θώρακα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει αναφερθεί η
αμφίδρομη μετακίνηση κοιλιακών οργάνων
στη θωρακική κοιλότητα κατά το δεύτερο και
τρίτο τρίμηνο της κύησης.
Αιτιολογικά παραμένει άγνωστος ο παράγο-
ντας που προκαλεί την αδυναμία σχηματι-
σμού του διαφράγματος. Χρωμοσωματικές
ανωμαλίες έχουν αναφερθεί σε ποσοστά 7-

Εικόνα 1: Σχηματική απεικόνιση της συγγενούς
διαφραγματοκήλης.
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31% ενώ οικογενής εμφάνιση της διαφραγ-
ματοκήλης παρουσιάζεται σε λιγότερο από
2% των περιπτώσεων. Η συγγενής διαφραγ-
ματοκήλη απαντά ως μεμονωμένο εύρημα, ή
στα πλαίσια ενός γονιδιακού συνδρόμου (πε-
ρισσότερα από 30, ενδεικτικά το Fryns και το
Cornelia de Lange) ή μιας χρωμοσωματικής
ανωμαλίας (τρισωμίες 18 και 21, τετρασωμία
12p Ρallister-Killian). Τέλος μπορεί να συνυ-
πάρχει με άλλες διαπλαστικές ανωμαλίες χω-
ρίς να αποτελούν κάποιο σύνδρομο. Ο κίνδυ-
νος επανεμφάνισης της συγγενούς διαφραγ-
ματοκήλης εξαρτάται από το αν εμφανίζεται
μεμονωμένη ή σε συνδυασμό με άλλα ευρή-
ματα. Η πιθανότητα εμφάνισης σε επόμενο
παιδί είναι 1-2% για τη μεμονωμένη κήλη του
Bochdalek που αποτελεί τον πιο συχνό τύπο
ελλείμματος. Έχουν πάντως αναφερθεί περι-
πτώσεις όπου πιθανολογείται μονογονιδιακή
κληρονομικότητα. Ο ρόλος φαρμακευτικών
ουσιών και άλλων χημικών είναι αβέβαιος.
Πάντως η κινίνη, η θαλιδομίδη, η φαινμετρα-
ζίνη και πολυβρωμιούχα διφαινύλια έχουν
χρησιμοποιηθεί πειραματικά για την πρόκλη-

ση συγγενούς διαφραγματοκήλης σε διάφορα
ζωικά είδη. 

Υπερηχογραφική Διάγνωση
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η διάγνω-
ση της συγγενούς διαφραγματοκήλης γίνεται
κατά το δεύτερο τρίμηνο της κύησης με τη
χρήση των υπερήχων. 

• Αριστερή συγγενής διαφραγματοκήλη
Χαρακτηριστικά υπερηχογραφικά ευρήματα
της αριστερής διαφραγματοκήλης αποτελούν
η παρεκτόπιση της καρδίας και του μεσοθω-
ρακίου προς τα δεξιά και η παρουσία του
στομάχου δίπλα στην καρδιά , τα οποία ανευ-
ρίσκονται στο 90% των περιπτώσεων (εικόνα
3). Η ανεύρεση του στομάχου εντός της θω-
ρακικής κοιλότητας αποτελεί το πιο εμφανές
εύρημα. Ο έλεγχος του άξονα της καρδιάς με
την απεικόνιση της τομής των τεσσάρων κοι-
λοτήτων όπως περιγράφεται στις κατευθυντή-
ριες οδηγίες του Αμερικάνικου Ινστιτούτου
των Υπερήχων στην Ιατρική3 αποτελεί στοι-
χείο για τη διάγνωση της διαφραγματοκήλης
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Εικόνα 2: Διάγραμμα των φάσεων της ανάπτυξης του διαφράγματος  κατά την εμβρυική περίοδο. Από
Keith Moore, Βασική Εμβρυολογία και Συγγενείς ανωμαλίες σελ 100-105. Ιατρικές εκδόσεις ΛΙΤΣΑΣ 
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ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ο στόμαχος
δεν προπίπτει στο θώρακα και απεικονίζεται
στη φυσιολογική του θέση ενδοκοιλιακά .
Επιπλέον ευρήματα είναι η  στροφή του άξο-
να της καρδίας προς τα δεξιά, η εντόπιση
εντέρου (90%) και του ήπατος (50%) στο θώ-
ρακα, η αδυναμία απεικόνισης του σύστοιχου
πνεύμονα και η  απουσία της γαστρικής φυ-

σαλίδας κάτω από το διάφραγμα (εικόνα 4).
Σε περιπτώσεις μεγάλων διαφραγματοκηλών
η κοιλιά μπορεί να είναι σκαφοειδής.
Στα δύο τρίτα των περιπτώσεων αριστερής
διαφραγματοκήλης ένα τμήμα του ήπατος
προπίπτει στο θώρακα. Η διάγνωση της συμ-
μετοχής του ήπατος είναι σημαντική καθώς
αυτό επιβαρύνει την πρόγνωση. Υπερηχο-
γραφικά το ήπαρ απεικονίζεται ως ομοιογε-
νής μάζα σε επαφή με τη δεξιά κοιλία της
καρδιάς, στο πρόσθιο τμήμα του θώρακα. Η
θέση του στομάχου στο θώρακα μπορεί να
βοηθήσει στη διάγνωση της συμμετοχής του
ήπατος. Στις περιπτώσεις που ο στόμαχος
εντοπίζεται στο πρόσθιο τμήμα του θώρακα
υπάρχει μικρή ή καθόλου συμμετοχή του
ήπατος στην κήλη. Το αντίθετο συμβαίνει
στην περίπτωση που ο στόμαχος ανευρίσκε-
ται στον οπίσθιο θώρακα. Επιπλέον με τη
χρήση του έγχρωμου doppler μπορεί να απει-
κονιστεί γωνίωση της ομφαλικής φλέβας και
κεφαλική παρεκτόπιση της πυλαίας και των
ηπατικών αγγείων που είναι ενδεικτική συμ-
μετοχής του ήπατος στην κήλη. (εικόνα 5)
Τέλος σε ορισμένες περιπτώσεις είναι  δυνα-
τή η απεικόνιση  του ελλείμματος στο οπίσθιο
τμήμα του διαφράγματος (κήλη Bochdalek)
σε επιμήκεις τομές του εμβρύου. 

• Δεξιά Συγγενής Διαφραγματοκήλη
Η δεξιά διαφραγματοκήλη αποτελεί το 10%
των περιπτώσεων συγγενούς διαφραγματο-
κήλης και η ανίχνευσή της είναι δυσκολότε-
ρη. Στις περιπτώσεις δεξιάς συγγενούς δια-
φραγματοκήλης ο στόμαχος παραμένει εντός
της κοιλιακής κοιλότητας, κάτω από το διά-
φραγμα. Στις περιπτώσεις αυτές τα σπλάγχνα
που προπίπτουν εντός του θώρακα δια του
ελλείμματος του διαφράγματος είναι το ήπαρ
και το έντερο, η ηχογένεια των οποίων είναι
παρόμοια με εκείνη των πνευμόνων.   
Στις περιπτώσεις αυτές το κυρίαρχο υπερη-
χογραφικό εύρημα είναι η μετατόπιση του
μεσοθωρακίου προς τα αριστερά. Υπάρχουν
λίγα υπερηχογραφικά ευρήματα που συμβάλ-
λουν στην αναγνώριση της δεξιάς διαφραγ-
ματοκήλης και στη διαφοροδιάγνωση από άλ-

Μπλάνας και συν.Σύγχρονες απόψεις για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της συγγενούς διαφραγματοκήλης.
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Εικόνα 3: Υπερηχογραφική απεικόνιση αριστερής
συγγενούς διαφραγματοκήλης στο δεύτερο τρίμη-
νο της κύησης. 
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λες καταστάσεις. Τα πυλαία αγγεία όπως και
η χοληδόχος κύστη μπορεί να  αναγνωρι-
σθούν μέσα στη μάζα που παρεκτοπίζει το
μεσοθωράκιο. Σπανίως το δεξιό επινεφρίδιο
ή και ο νεφρός συμμετέχουν στην κήλη και η
αναγνώρισή τους εντός του θώρακα είναι
σχετικώς εύκολη4. Επιπλέον ένα βοηθητικό
σημείο είναι η παρουσία υγρού στο δεξιό ημι-
θωράκιο, κάτι που  όμως απαντάται και σε
άλλους ενδοθωρακικούς όγκους. Τέλος η
αδυναμία απεικόνισης του υποηχογενούς
διαφράγματος μπορεί να θέσει τη διάγνωση.

Μη ειδικά υπερηχογραφικά ευρήματα που
αναφέρονται είναι το πολυυδράμνιο (75%)
και ο ύδρωπας. 
Η διάγνωση της συγγενούς διαφραγματοκή-
λης στο πρώτο τρίμηνο της κύησης στα πλαί-
σια του υπερηχογραφήματος για την εκτίμη-
ση της αυχενικής διαφάνειας παρουσιάζει
δυσκολίες5. Ωστόσο έχουν αναφερθεί περι-
πτώσεις διάγνωσης της κατάστασης στο πρώ-
το τρίμηνο, μία από τις οποίες έχει περιγρα-
φεί στο τμήμα προγεννητικού ελέγχου της
Κλινικής μας.(εικόνα 6).6 Επιπλέον οι Sebire
και συν  αναφέρουν  συσχέτιση μεταξύ της
αυξημένης αυχενικής διαφάνειας και της
συγγενούς διαφραγματοκήλης καθώς σε
78.639 κυήσεις με φυσιολογικό καρυότυπο
ανευρέθησαν 19 περιπτώσεις διαφραγματο-
κήλης εκ των οποίων 7 (37%) είχαν αυξημένη
αυχενική διαφάνεια. Αν και τα δεδομένα
ήταν περιορισμένα, οι συγγραφείς κατέληξαν
ότι αυξημένη αυχενική διαφάνεια βρίσκεται
στο 40% των περιπτώσεων με συγγενή δια-
φραγματοκήλη και ότι μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί ως δείκτης για πνευμονική υποπλασία.7

• Η συμβολή της Μαγνητικής Τομογραφίας
εμβρύου στη διάγνωση και την αντιμετώπιση
της συγγενούς διαφραγματοκήλης.
Το εμβρυϊκό MRI χρησιμοποιείται για την
επιβεβαίωση της διάγνωσης της συγγενούς
διαφραγματοκήλης αλλά και για να εκτιμηθεί
καλύτερα η λοιπή ανατομία του εμβρύου (ει-
κόνες 7, 8). Επίσης εκτιμάται ο όγκος του
πνεύμονα ώστε να προβλεφθεί κατά το δυνα-
τόν ο βαθμός της υποπλασίας των πνευμόνων.

Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για την επιβε-
βαίωση της ορθής τοποθέτησης του καθετήρα
που αποφράσσει την τραχεία κατά τη μέθοδο
FETO (percutaneous fetal endoluminal
tracheal occlusion). (εικόνα 9)

Διαφορική Διάγνωση8

Ανάλογα υπερηχογραφικά ευρήματα τα
οποία μπορούν να δημιουργήσουν διαφορο-
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Εικόνα 4: Αδυναμία απεικόνισης του στομάχου
εντός της κοιλίας σε περίπτωση συγγενούς δια-
φραγματοκήλης.
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διαγνωστικό πρόβλημα ανευρίσκονται και σε
άλλες παθήσεις των πνευμόνων και του θώ-
ρακα όπως :
1. Βρογχογενείς κύστεις κατά μήκος της τρα-
χείας και του οισοφάγου. Τις περισσότερες
φορές διαγιγνώσκονται τυχαία, αν και μπο-
ρεί να προκαλέσουν πιεστικά φαινόμενα επί
του οισοφάγου ή της τραχείας εάν επιμολυν-
θούν ή αποκτήσουν σημαντικό μέγεθος.  
2. Συγγενής κυστική αδενωματώδης δυσπλα-
σία του πνεύμονα. Προκύπτει από παθολογι-
κό πολλαπλασιασμό των κυττάρων και ελατ-
τωμένη απόπτωση του πνευμονικού ιστού.
Παθολογικά σχηματισμένοι βρόγχοι συνδέο-
νται με την κυστική αδενωματώδη δυσπλασία
του πνεύμονα. Η συγγενής κυστική αδενωμα-
τώδης δυσπλασία του πνεύμονα τύπου Ι είναι
πιο συχνή και διακρίνεται από σχετικά ευμε-
γέθεις κύστεις και παραγωγή βλέννας. Στην
περίπτωση αυτή δεν παρατηρείται περισταλ-
τισμός και δεν απεικονίζεται ασυνέχεια στο
διάφραγμα. Επιπλέον ο στόμαχος εντοπίζε-
ται στη φυσιολογική του θέση.   (εικόνα 10 )
3. Κυστικό τεράτωμα. Είναι καλοήθεις όγκοι
που συνήθως ανευρίσκονται στο πρόσθιο με-
σοθωράκιο. Αποτελούνται από ποικίλους δια-
φοροποιημένους κυτταρικούς τύπους με προ-
έλευση το ενδόδερμα, το εξώδερμα και/ή το
μεσόδερμα. Είναι σπάνιοι καθώς αποτελούν
λιγότερο από το 10% των όγκων στην περιοχή
και συνήθως παρουσιάζουν αποτιτανώσεις.

Μπλάνας και συν.Σύγχρονες απόψεις για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της συγγενούς διαφραγματοκήλης.
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Εικόνα 5: Ανώμαλη πορεία των ηπατικών αγγείων
συμβάλλει στη διάγνωση συμμετοχής του ήπατος
στη συγγενή διαφραγματοκήλη 

Εικόνα 6: Υπερηχογραφική απεικόνιση συγγενούς
διαφραγματοκήλης στο πρώτο τρίμηνο της κύη-
σης

Εικόνα 7: Πρόπτωση του ήπατος στο θώρακα σε
μαγνητική τομογραφία εμβρύου (Τ2 ακολουθίες)
σε έμβρυο με αριστερή συγγενή διαφραγματοκή-
λη. Το ήπαρ (L) βρίσκεται εντός της θωρακικής
κοιλότητας. Άνωθεν του ήπατος απεικονίζεται μι-
κρός αριστερός πνεύμονας (*).  
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4. Νευρογενείς όγκοι. Είναι η πιο συχνή ανω-
μαλία που απαντάται στο οπίσθιο μεσοθωρά-
κιο. Είναι πιθανόν να προέρχονται από τη
νευρική (ή γαγγλιακή) ακρολοφία. Στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι καλοήθη.
5. Παραοισοφαγική κήλη κατά την οποία τμή-
μα του στομάχου και ορισμένες φορές ο σπλή-
νας και το παχύ έντερο μετακινούνται στη θω-
ρακική κοιλότητα μέσω του διευρυσμένου οι-
σοφαγικού τρήματος του διαφράγματος. Σε
αυτές τις περιπτώσεις παρατηρείται κυστική
διάταση στη μέση γραμμή της θωρακικής κοι-
λότητας ενώ ο στόμαχος είναι μικρός. 
6. Αγενεσία του πνεύμονα. Μερική ή πλήρης
απουσία πνευμονικού ιστού που προκύπτει
από αποτυχία ανάπτυξης της βρογχοπνευμο-

νικής καταβολής. Συχνά συνοδεύεται από
πρόσθετες συγγενείς ανωμαλίες. 
7. Πνευμονικό απόλυμμα. Αρχέγονος πνευ-
μονικός ιστός που δεν συνδέεται με το τρα-
χειοβρογχικό δένδρο. Το απόλυμμα μπορεί
να είναι ενδοπνευμονικό οπότε βρίσκεται μέ-
σα στον υπεζωκότα του φυσιολογικού πνεύ-
μονα ή εξωπνευμονικό οπότε βρίσκεται έξω
από το φυσιολογικό πνεύμονα μέσα στο δικό
του υπεζωκότα. Το εξωπνευμονικό απόλυμμα
φαίνεται να προέρχεται από μία επικουρική
βρογχοπνευμονική καταβολή και μπορεί να
συνυπάρχει με ανωμαλίες όπως η συγγενής
διαφραγματοκήλη. Η μαγνητική τομογραφία
μπορεί να διαφοροδιαγνώσει με ακρίβεια το
πνευμονικό απόλυμμα από τη συγγενή κυστι-
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Εικόνα 8: (α) πρόπτωση του ήπατος στο θώρακα σε Τ1 ακολουθίες σε έμβρυο 29 εβδομάδων. Το ήπαρ (L)
και εντερικές έλικες (Β) απεικονίζονται εντός της θωρακικής κοιλότητας. (β) πρόπτωση του ήπατος στο
θώρακα σε Τ2 ακολουθίες σε έμβρυο 26 εβδομάδων. Σημειώστε την παρεκτόπιση του μεσοθωρακίου.

Πίνακας 1: Πρόγνωση επιβίωσης στη βάση του LHR και της συμμετοχής του ήπατος στην κήλη σύμ-
φωνα με J. Jani και συν.
LHR ήπαρ επιβίωση πρόγνωση
<1,0 πάνω 1/12 (8,5%) φτωχή

κάτω 5/11 (45,5%) μέτρια
1,0-1,4 πάνω 4/6 (66,7%) μέτρια

κάτω 5/6 (83,3%) καλή
>1,4 κάτω 8/10 (80%) καλή
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κή αδενωματώδη δυσπλασία του πνεύμονα.   
8. Δεξιοκαρδία. Στην αριστερή συγγενή δια-
φραγματοκήλη η καρδιά βρίσκεται στα δεξιά
αλλά εξακολουθεί να δείχνει προς τα αριστερά. 

Πρόγνωση της Συγγενούς Διαφραγματοκήλης
Η συγγενής διαφραγματοκήλη αποτελεί ση-
μαντικό κλινικό πρόβλημα καθώς αν και η
αποκατάσταση της θέσης των οργάνων και
του ελλείμματος του διαφράγματος είναι τις
περισσότερες φορές εφικτή, η πνευμονική
υποπλασία και οι αγγειακές ανωμαλίες δεν
είναι εύκολα αναστρέψιμες.
Συνεπώς οι δύο βασικοί παράγοντες που κα-
θορίζουν την πρόγνωση είναι ο βαθμός της
πνευμονικής υποπλασίας και η συνύπαρξη
άλλων ανωμαλιών. 

• Πνευμονική υποπλασία
Η παθοφυσιολογία της συγγενούς διαφραγ-
ματοκήλης περιλαμβάνει την πνευμονική
υποπλασία, πνευμονική υπέρταση και πιθανά
ελλείμματα στο σύστημα του επιφανειοδρα-
στικού παράγοντα και στις αντιοξειδωτικές
ρίζες. Φυσιολογικά η διάπλαση των αεραγω-
γών ολοκληρώνεται στις 23-35 διαιρέσεις.
Στις περιπτώσεις της συγγενούς διαφραγμα-
τοκήλης περιορίζεται σε 12-18 διαιρέσεις.

Ανάλογα περιορισμένη είναι και η ανάπτυξη
των κυψελιδικών χώρων που ακολουθεί τη
διάπλαση των αεραγωγών. Υπάρχουν συνε-
πώς λιγότερες κυψελίδες με παχύτερο τοίχω-
μα. Η επιφάνεια ανταλλαγής των αερίων εί-
ναι ελαττωμένη. Η ανάπτυξη του πνευμονι-
κού αρτηριακού δικτύου συμβαδίζει με αυτή
των αεραγωγών με αποτέλεσμα τον ελαττω-
μένο αριθμό αγγείων στους πνεύμονες. Πα-
ρατηρείται εξάλλου υπερτροφία του μέσου
μυϊκού χιτώνα των αρτηριολίων. Υπάρχει συ-
νεπώς μικρότερο αρτηριακό δίκτυο που είναι
πιο ευαίσθητο σε ερεθίσματα που προκαλούν
αγγειόσπασμο, με αποτέλεσμα πνευμονική
υπέρταση. Η στροφή της κυκλοφορίας
(shunt) από δεξιά προς τα αριστερά που προ-
κύπτει, οδηγεί σε επίταση ή ανεπάρκεια της
δεξιάς κυκλοφορίας. 
Η σοβαρότητα της πνευμονικής υποπλασίας
σχετίζεται με τον όγκο των κοιλιακών σπλάγ-
χνων που συμμετέχουν στην κήλη και κυρίως
του ήπατος. Η συμμετοχή του ήπατος στην
κήλη θεωρείται σημαντικός επιβαρυντικός
παράγων. Αναφέρεται ότι η πιθανότητα επι-
βίωσης όταν το ήπαρ βρίσκεται εντός του θώ-
ρακα δεν ξεπερνάει το 50%.
Ο πιο ευαίσθητος προγνωστικός δείκτης εί-
ναι ο λόγος πνεύμονα προς κεφαλή (liver-to-
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head ratio, LHR).9 Το πηλίκο αυτό υπολογί-
ζεται ως εξής: παίρνουμε μία τομή του θώρα-
κα στο επίπεδο των τεσσάρων καρδιακών
κοιλοτήτων. Μετράμε τη μέγιστη διάμετρο
του ετερόπλευρου πνεύμονα και την πολλα-
πλασιάζουμε με τη μέγιστη διάμετρο που εί-
ναι κάθετη σε αυτή. Το γινόμενο διαιρείται
με την περίμετρο της κεφαλής που υπολογί-
ζεται στην κλασσική τομή (εικόνα 11). Εάν ο
λόγος είναι μεγαλύτερος του 1,4 τότε η πρό-
γνωση είναι καλή, ενώ αν ο λόγος είναι μι-
κρότερος του 0,6 το έμβρυο πιθανόν να μην
επιβιώσει χωρίς ενδομήτρια παρέμβαση.
Έχει αναφερθεί ποσοστό επιβίωσης 11%
όταν ο LHR<1,0. Περιορισμοί στην εφαρμο-
γή του δείκτη LHR για την πρόγνωση της
συγγενούς διαφραγματοκήλης είναι η σημα-
ντική απόκλιση στην εκτίμηση του δείκτη με-
ταξύ των εξεταστών, η αδιευκρίνιστη πρό-
γνωση στη ζώνη 0,6-1,4 των τιμών και η ελατ-
τωμένη προγνωστική του ακρίβεια στη δεξιά
διαφραγματοκήλη, όταν συνυπάρχουν άλλες
ανωμαλίες και τέλος εάν η διάγνωση γίνει
πριν την 24η ή μετά την 26η εβδομάδα. 
Η συμμετοχή του ήπατος στην κήλη και ο δεί-
κτης LHR συσχετίζονται με την πρόγνωση,
αλλά φαίνεται ότι η προβλεπτική τους αξία
αυξάνεται όταν χρησιμοποιούνται σε συν-
δυασμό. Στον πίνακα 1 απεικονίζονται δεδο-
μένα επιβίωσης ανάλογα με τους δύο ανωτέ-
ρω προγνωστικούς δείκτες.10

Επίσης βρίσκεται σε εφαρμογή ο δείκτης
υπολογιζόμενος/αναμενόμενος LHR (Ο/Ε
LHR) που όταν είναι <25% η πιθανότητα
επιβίωσης είναι <15%.11
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Εικόνα 10: Συγγενής κυστική αδενωματώδης δυσπλασία του πνεύμονα. 

Πίνακας 2: Προτεινόμενος αλγόριθμος για την προ-
γεννητική αντιμετώπιση της συγγενούς διαφραγματο-
κήλης. 
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Ο όγκος των πνευμόνων που υπολογίζεται με
το 3D υπερηχογράφημα ή με το εμβρυϊκό
MRI δεν φαίνεται να αποτελεί ακριβή προ-
γνωστικό δείκτη.12

• Συνοδές ανωμαλίες
Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε περίπου 50%
των περιπτώσεων η συγγενής  διαφραγματο-
κήλη είναι μεμονωμένη ενώ στο υπόλοιπο εί-
τε εμφανίζεται στα πλαίσια κάποιου γονιδια-
κού συνδρόμου (π.χ. Fryns και Cornelia de
Lange) ή χρωμοσωμικής ανωμαλίας (τρισω-
μίες 18 και 21, τετρασωμία 12p περίπου στο
10%), είτε συνυπάρχει με άλλες ανωμαλίες
διάπλασης χωρίς να συναπαρτίζεται ένα ανα-
γνωρισμένο σύνδρομο. Η ύπαρξη συνοδών
ανωμαλιών συσχετίζεται ανεξάρτητα με την
πρόγνωση με λιγότερο από 15% των περι-
πτώσεων να επιβιώνουν. 
Περίπου το ένα τρίτο των εμβρύων με συγγε-
νή διαφραγματοκήλη φέρουν πρόσθετες σο-
βαρές διαμαρτίες διάπλασης που δεν απα-
ντούν στα πλαίσια ενός αναγνωρισμένου γο-
νιδιακού συνδρόμου ή κάποιας χρωμοσωμα-
τικής ανωμαλίας. Οι πιο κοινές αφορούν στο
καρδιαγγειακό σύστημα (έλλειμμα στο μεσο-

κοιλιακό ή στο μεσοκολπικό διάφραγμα, σύν-
δρομο υποπλαστικής αριστερής καρδίας),
στο κεντρικό νευρικό σύστημα (βλάβες στον
νωτιαίο σωλήνα, υδροκεφαλία), στο μυοσκε-
λετικό (βραχέα ή απόντα άκρα, πολυδακτυ-
λία, συνδακτυλία), στο ουρογεννητικό (κοι-
λιακοί, έκτοποι ή απόντες όρχεις, έκτοπος νε-
φρός στο θώρακα) και οφθαλμικές ανωμα-
λίες όπως μικροφθαλμία και ανοφθαλμία. 
Η ύπαρξη πολυυδραμνίου σχετίζεται με υπο-
πλασία των πνευμόνων και επιβαρυμένη πρό-
γνωση. Επιβαρυντικούς  προγνωστικούς πα-
ράγοντες αποτελούν τέλος ο εμβρυϊκός ύδρω-
πας και η αυξημένη αυχενική διαφάνεια. Η
δεξιά συγγενής διαφραγματοκήλη είναι σπα-
νιότερη και κλασσικά αναφέρεται στη βιβλιο-
γραφία ως χειρότερης πρόγνωσης. 

Αντιμετώπιση
Μία ομάδα από κλινικούς (ειδικός εμβρυο-
μητρικής ιατρικής, γενετιστής, νεογνολόγος,
παιδοχειρουργός) με εμπειρία στο χειρισμό
παρόμοιων περιστατικών θα πρέπει να συνει-
σφέρει στην αντιμετώπιση. Στον πίνακα 2 πα-
ρατίθεται προτεινόμενος αλγόριθμος για την
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αντιμετώπιση της συγγενούς διαφραγματοκή-
λης που διαγιγνώσκεται προγεννητικά.13

Συνιστάται έλεγχος του καρυοτύπου του εμ-
βρύου. Καταλληλότερο μέσο για την εξέταση
αυτή αποτελούν τα κύτταρα που απομονώνο-
νται από το αμνιακό υγρό ύστερα από αμνιο-
παρακέντηση. Αντιθέτως ανάλυση του κα-
ρυοτύπου σε δείγμα εμβρυϊκού αίματος δεν
μπορεί να αναδείξει το ισοχρωμόσωμα 12p
που παρατηρείται στο θανατηφόρο σύνδρομο
Ρallister-Killian.14

Υπερηχογραφική εξέταση της καρδίας του εμ-
βρύου είναι απαραίτητη δεδομένης της συχνής
συνύπαρξης συγγενούς καρδιοπάθειας και της
ανάγκης για χειρουργική αντιμετώπιση σύντο-
μα μετά από τον τοκετό. Αυτονόητο είναι ότι
θα πρέπει να γίνεται λεπτομερής έλεγχος του
εμβρύου για τον εντοπισμό συνοδών διαπλα-
στικών ανωμαλιών σε κάθε περίπτωση. 
Κλινική εξέταση και υπερηχογραφικός έλεγ-
χος θα πρέπει να γίνεται τακτικά ώστε να
ανιχνευθεί η παρουσία πολυυδραμνίου που
δύναται να αντιμετωπιστεί με αμνιοπαρακέ-
ντηση και παροχέτευση αμνιακού υγρού με ή
χωρίς προφυλακτική τοκόλυση.  

Ενδομήτρια Θεραπεία
Η ενδομήτρια χειρουργική παρέμβαση για
την αντιμετώπιση της συγγενούς διαφραγμα-
τοκήλης έχει περάσει από τέσσερεις φάσεις:
την ανοιχτή χειρουργική διόρθωση της κήλης,
την ανοιχτή χειρουργική απόφραξη της τρα-
χείας, την ενδοσκοπική εξωτερική απόφραξη
της τραχείας και την ενδοσκοπική ενδοαυλι-
κή απόφραξη της τραχείας.    
Η αποκατάσταση της συγγενούς διαφραγμα-
τοκήλης με ανοικτή χειρουργική επέμβαση
ενδομητρίως έχει εγκαταλειφθεί λόγω των
συχνών σοβαρών επιπλοκών. 
Η παρατήρηση ότι η απόφραξη του λάρυγγα
προκαλεί διάταση των πνευμόνων λόγω κα-
τακράτησης εκκρίσεων, οδήγησε τους ερευ-
νητές στην αξιολόγηση της απόφραξης της
τραχείας ως θεραπείας της πνευμονικής υπο-
πλασίας που είναι αποτέλεσμα συγγενούς
διαφραγματοκήλης. Η τοποθέτηση ενός μπα-
λονιού στην τραχεία που γίνεται διαδερμικά
με τη χρήση εμβρυοσκοπίου (percutaneous

fetal endoluminal tracheal occlusion-FETO,
εικόνα 9) στις 26-28 εβδομάδες της κύησης
έχει δοκιμαστεί σε έμβρυα με σοβαρή πνευ-
μονική υποπλασία και φτωχή πρόγνωση
(ήπαρ «πάνω» και LHR<1,0). Το μπαλόνι
αφαιρείται κατά την 34η εβδομάδα ή κατά τον
τοκετό. Η αφαίρεση του μπαλονιού in utero
γίνεται είτε τραχειοσκοπικά, είτε με τρύπημά
του υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Τα
ποσοστά επιβίωσης που έχουν αναφερθεί αγ-
γίζουν το 50%. Επιπλοκές της μεθόδου αποτε-
λούν η πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων
και ο πρόωρος τοκετός. Αδυναμία της η ανε-
πάρκεια στην αξιολόγηση της βαρύτητας της
πνευμονικής υποπλασίας προγεννητικά.15

Επόμενα βήματα στη βελτίωση της ανωτέρω
επέμβασης αποτελούν η ελάττωση του μεγέ-
θους των χρησιμοποιούμενων εργαλείων και
η κατασκευή μπαλονιού που να αφαιρείται
εύκολα. Η χρονική στιγμή της τοποθέτησης
του μπαλονιού και η διάρκεια της παραμονής
του έχουν κρίσιμη σημασία καθώς έχει φανεί
ότι η παρατεταμένη παραμονή του μπαλονιού
ενδοτραχειακά ελαττώνει τον αριθμό των κυ-
ψελιδικών κυττάρων τύπου ΙΙ με συνέπεια
την έλλειψη του επιφανειοδραστικού παρά-
γοντα (surfactant).     
Η χρήση στεροειδών 24-48 ώρες προ του το-
κετού έχει προταθεί προκειμένου να αυξηθεί
η ελαστικότητα των πνευμόνων. 
Συχνά είναι απαραίτητη η άμεση ανάνηψη
του νεογνού. Πάντως δεν υπάρχουν ενδείξεις
για συντόμευση της κύησης. Υπάρχουν μάλι-
στα στοιχεία ότι καλύτερη πρόγνωση με τη
χρήση του ECMO (extracorporeal membrane
oxygenation) απαντάται σε νεογνά με μεγα-
λύτερο βάρος και ηλικία κύησης. 
Υψηλό ποσοστό των κυήσεων με συγγενή
διαφραγματοκήλη οδηγούνται σε διακοπή
όπως προκύπτει από αναδρομική μελέτη στην
Αυστραλία που ανέδειξε 116 περιπτώσεις
συγγενούς διαφραγματοκήλης με ποσοστό
διακοπής κύησης 49% όταν η διάγνωση έγινε
ενδομητρίως.16

Για να διευκολυνθεί η γενετική συμβουλή
σχετικά με τον κίνδυνο επανεμφάνισης πρέ-
πει να ακολουθεί παθολογοανατομική εξέτα-
ση του κυήματος.  
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Αντιμετώπιση του Νεογνού
Η αντιμετώπιση του νεογνού περιλαμβάνει
την αναπνευστική υποστήριξη και τη χει-
ρουργική αποκατάσταση της βλάβης. 
Μέχρι τη δεκαετία του '90 η κορωνίδα της
αντιμετώπισης της συγγενούς διαφραγματοκή-
λης στη νεογνική περίοδο ήταν η επείγουσα
χειρουργική αποκατάσταση της κήλης και η
επιθετική αντιμετώπιση της πνευμονικής υπέρ-
τασης.17 Αργότερα η τακτική αυτή αμφισβητή-
θηκε και τώρα προτείνεται η άμεση «ήπια»
μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και η κα-
θυστερημένη χειρουργική παρέμβαση.
Συνιστάται άμεση, ατραυματική διασωλήνω-
ση, αποσυμφόρηση του στομάχου και φαρμα-
κολογική παράλυση. Σκοπός είναι η αγγειο-
διαστολή στην πνευμονική κυκλοφορία και η
αποφυγή βαροτραύματος και πνευμοθώρακα.
Βελτιωμένα ποσοστά επιβίωσης έχουν δημο-
σιευθεί με τη χρήση του ECMO
(extracorporeal membrane oxygenation). Το
μονοξείδιο του αζώτου χρησιμοποιείται τε-
λευταία για την πρώιμη αντιμετώπιση της
πνευμονικής υπέρτασης. To sildenafil, ανα-
στολέας της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5, έχει
χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της καρδια-
κής παροχής ελαττώνοντας τις πνευμονικές
αγγειακές αντιστάσεις. 
Επίσης ο υψίσυχνος μηχανικός αερισμός
(HFΟV) και η υποκατάσταση του επιφανειο-
δραστικού παράγοντα (surfactant) έχουν
προταθεί ως θεραπευτικά μέτρα. Σε πολλά
κέντρα ο HFΟV θεωρείται έσχατο μέτρο,
όταν αποτύχει ο συμβατικός μηχανικός αερι-
σμός και πριν καταφύγουν στο ECMO.18

Η χρήση του επιφανειοδραστικού παράγοντα
δεν έχει ακόμη τεκμηριωμένο όφελος στην αντι-
μετώπιση της αναπνευστικής ανεπάρκειας.19

Αναγκαίο είναι να επιβεβαιωθεί η προγεννη-
τική διάγνωση προ της χειρουργικής επέμβα-
σης. Η τελευταία πρέπει να αναβάλλεται μέ-
χρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του νεο-
γνού, συνήθως για 24-48 ώρες.  
Σκοπός της χειρουργικής παρέμβασης είναι η
ανάταξη των σπλάγχνων στην περιτοναϊκή
κοιλότητα, η σύγκλειση του ελλείμματος στο
διάφραγμα και η πρόληψη της απόφραξης
του δωδεκαδακτύλου λόγω της μη περιστρο-

φής του εντέρου. Κοιλιακή και θωρακική
προσπέλαση είναι στη διάθεση του χειρουρ-
γού, ανάλογα με την πλευρά και το περιεχό-
μενο της διαφραγματοκήλης. 
Στις απώτερες επιπτώσεις ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν τα χρόνια αναπνευστικά προβλή-
ματα λόγω της πνευμονικής υποπλασίας και
του βαροτραύματος κατά τη νεογνική περίο-
δο.20 Παρατηρούνται εξάλλου και ανατομικές
ή λειτουργικές ανωμαλίες του οισοφάγου με
συχνή εκδήλωση τη γαστροοισοφαγική πα-
λινδρόμηση. Η χρήση του ECMO, της μηχανι-
κής υποστήριξης της αναπνοής και η τοξικό-
τητα ορισμένων φαρμάκων αυξάνει τον κίν-
δυνο επιπλοκών όπως νευροαισθητήρια ελάτ-
τωση της ακουστικής οξύτητας και νευροανα-
πτυξιακών ανωμαλιών (γνωσιακών, παράλυ-
ση, σπασμοί, δυσκολίες όρασης). Από το μυο-
σκελετικό συναντώνται σκολίωση, ανωμαλίες
του στέρνου και ελάττωση του όγκου της σύ-
στοιχης θωρακικής κοιλότητας. Υπολειπόμε-
νη ανάπτυξη παρατηρείται σε ποσοστό 60%
των νεογνών που επιβιώνουν με τα περισσό-
τερα να μην ξεπερνούν την 25η εκατοστιαία
θέση για το βάρος τους.21

Αν και τα δεδομένα σχετικά με την επιβίωση
δεν ομοφωνούν, είναι αποδεκτό ότι ένα ση-
μαντικό ποσοστό των νεογνών με συγγενή
διαφραγματοκήλη χάνονται γιατί η αντιμετώ-
πιση στη νεογνική περίοδο δεν μπορεί να
αναστρέψει τα επακόλουθα της πνευμονικής
υποπλασίας. Έτσι στρέφεται το ενδιαφέρον
σε παρεμβάσεις που ευνοούν την ανάπτυξη
των πνευμόνων ενδομητρίως ή στη μεταμό-
σχευση πνευμόνων στο νεογνό.  
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Summary
Congenital diaphragmatic hernia (CDH) is
characterized by incomplete formation of the
diaphragm with the concequences of deficits
in it or the excessive bending of the di-
aphragm (eventration due to hypoplasia of
the musculature) and compression of thoracic
organs.  The trademark of CDH is the pres-
ence of abdominal organs in the thoracic cavi-
ty. The limitation of space in the thorax leads
to pulmonary hypoplasia, pulmonary hyper-
tension and respiratory failure. CDH is a seri-
ous congenital abnormality with high morbidi-
ty and mortality rates. 
In about 50% of the cases CDH is an isolated
finding while in the other half CDH  coexists
with other anomalies or appears in the context
of a chromosomal (trisomy 18, 21, tetrasomy
12) or genetic syndrome (Fryns, Cornelia de
Lange).   
CDH is usually diagnosed by the ultrasound
in the second trimester of pregnancy. In-utero
therapy has been attempted in fetuses of poor
prognosis with encouraging results. 
Neonates with CDH usually suffer from respi-
ratory distress immediately after birth. “Gen-
tle” respiratory support, metabolic and acid-
base stabilisation are advised before attempts
for surgical correction of the organ malforma-
tion are undertaken. 

Key words: congenital diaphragmatic hernia, pulmonary hy-

poplasia, ultrasound
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Προγεννητική 
διάγνωση συγγενούς 

καταρράκτη σε έμβρυο
με Σύνδρομο Lowe

Περίληψη
Το όφθαλμο-εγκεφαλο-νεφρικό σύνδρομο Lowe (OCRL) είναι
μια σπάνια, φυλοσύνδετη διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται
από τον προγεννητικό σχηματισμό συγγενούς καταρράκτη. Τυ-
πικά παρατηρείται θόλωση και δισκοειδής παραμόρφωση των
φακών. Παρουσιάζουμε μια περίπτωση προγεννητικής διάγνω-
σης συγγενούς καταρράκτη σε ένα έμβρυο με σύνδρομο Lowe
και κάνουμε ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας σχετι-
κά με την παθοφυσιολογία του OCRL.

Λέξεις - κλειδιά: σύνδρομο Lowe, συγγενής καταρράκτης, προγεννητική διά-

γνωση

Εισαγωγή
Το σύνδρομο Lowe (ΣΛ) είναι μια σπάνια, φυλοσύνδετη,
γενετική διαταραχή. Είναι επίσης γνωστό ως όφθαλμο-
εγκεφαλο-νεφρικό σύνδρομο (oculo-cerebro-renal: OCRL),
καθώς προσβάλλει τους οφθαλμούς, τον εγκέφαλο και τους
νεφρούς. 
Περιγράφθηκε για πρώτη φορά το 1952 από τους Lowe,
Terrey και   MacLachlan στο Γενικό Νοσοκομείο της Μα-
σαχουσέτης, στη Βοστόνη. Ο  επιπολασμός του  συνδρόμου
στο  γενικό πληθυσμό έχει εκτιμηθεί περίπου 1/ 500.000 και
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το προσδόκιμο ζωής είναι περίπου 30-40 έτη1.
Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών εί-
ναι άρρενες. Πρόσφατα έχει αναφερθεί μι-
κρός αριθμός θήλεων ασθενών με  Χ-αυτο-
σωμικές μετατοπίσεις2.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του συνδρόμου εί-
ναι η εμφάνιση συγγενούς αμφίπλευρου κα-
ταρράκτη3. Οι ασθενείς παρουσιάζουν καθυ-
στέρηση της κινητικής και νοητικής ανάπτυ-
ξης, καθώς και νεφρική δυσλειτουργία τύπου
Fanconi4.

Παρουσίαση  περιστατικού
Παρουσιάζουμε περιστατικό προγεννητικής
διάγνωσης συγγενούς καταρράκτη σε ένα έμ-
βρυο με σύνδρομο Lowe, πραγματοποιώντας
ταυτόχρονα ανασκόπηση στην πρόσφατη βι-
βλιογραφία σχετικά με τη παθοφυσιολογία
του OCRL1.
Ασθενής 33 ετών, gravida 2, para 1, στην 22η
εβδομάδα κύησης, προσήλθε για υπερηχο-
γράφημα β-επιπέδου. Το ιατρικό και μαιευτι-
κό ιστορικό της  ήταν ελεύθερο. Η αυχενική
διαφάνεια σε συνδυασμό με τον βιοχημικό
έλεγχο του πρώτου τριμήνου, έδειξαν χαμηλό
κίνδυνο ανευπλοειδίας. Κατά την διάρκεια
της εξέτασης παρατηρήθηκε η ύπαρξη αμφί-
πλευρης θόλωσης των φακών (εικόνες 1-2).
Καμία άλλη εμβρυική ανωμαλία δεν ανιχνεύ-
θηκε. Μετά την ιατρική συμβουλευτική για
τους κινδύνους που σχετίζονται με το παρα-
πάνω υπερηχογραφικό εύρημα, η μητέρα
αποφάσισε τη συνέχιση της εγκυμοσύνης.
Δεν έγινε αμνιοπαρακέντηση.
Η γυναίκα γέννησε ένα άρρεν νεογνό την 40η
εβδομάδα κύησης, με καισαρική τομή,  λόγω
προηγηθείσας καισαρικής τομής. Το νεογνό
παρουσίαζε σημεία υποτονίας και αμφίπλευ-
ρου καταρράκτη. Η παιδιατρική εκτίμηση
ανέδειξε συστηματική οξέωση σε συνδυασμό
με πολυουρία και ήπια αμινοξυουρία. Πρω-
τεΐνες χαμηλού μοριακού βάρους όπως η δε-
σμευτική πρωτεΐνη της ρετινόλης (RBP) και η
Ν-ακετυλ-γλυκοσαμινιδάση (NAG) βρέθη-
καν αυξημένες στα δείγματα ούρων, καταδει-
κνύοντας  σωληναριακή δυσλειτουργία τύπου
Fanconi. Αξιοσημείωτα αυξημένα επίπεδα
της RBP στα ούρα έχουν ανιχνευτεί σε ενήλι-

κες με σύνδρομο Lowe. Αυτά τα ευρήματα
υπεδείκνυαν έντονα ότι το νεογνό υπέφερε
από το όφθαλμο-εγκεφαλο-νεφρικό σύνδρο-
μο του Lowe και η διάγνωση αυτή επιβεβαιώ-
θηκε από την ανάλυση του DNA. Το βρέφος
υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για
εξαίρεση του αμφίπλευρου καταρράκτη σε
ηλικία δεκαοκτώ μηνών. Η μητέρα υποβλήθη-
κε σε οφθαλμολογικό έλεγχο για να διερευ-
νηθεί αν είναι φορέας του συνδρόμου Lowe.
Ασυμπτωματικές γυναίκες φορείς του γονιδί-
ου OCRL1 εμφανίζουν συγκεκριμένου τύπου
θόλωση του φακού στην εξέταση με τη σχι-
σμοειδή λυχνία (εικόνες 3-4). Η μητέρα εμ-
φάνιζε πυκνές θολότητες, οι οποίες  ήταν κα-
τανεμημένες ακτινωτά, ενώ η κόρη, ηλικίας 9
ετών, εμφάνιζε  θολότητες σε συστοιχίες, με
ισημερινή κατανομή, τύπου «νιφάδας» χιονι-
ού. Η κατάσταση της μητέρας ως φορέας επι-
βεβαιώθηκε. Στην ηλικία των δύο ετών, το
αγόρι δυστυχώς εκδήλωσε περισσότερα συ-
μπτώματα του συνδρόμου δηλαδή έλλειψη
αντανακλαστικών και ψυχοκινητική καθυστέ-
ρηση (ήπιου τύπου). Δεν μας είναι γνωστή η
περαιτέρω εξέλιξη της υγείας του.

Συζήτηση
Το OCRL είναι ένα σπάνιο, φυλοσύνδετο
σύνδρομο στο οποίο διαταράσσεται ο μετα-
βολισμός της φωσφοϊνοσιτόλης. Εκτιμάται
ότι στις ΗΠΑ πάσχουν ένα με δέκα αγόρια
ανά ένα εκατομμύριο, σε ηλικίες που κυμαί-
νονται από 4 μηνών έως 40 ετών. Η μακρο-
βιότερη επιβίωση που έχει καταγραφεί είναι
αυτή ενός ασθενή 54 ετών. Ο θάνατος συνή-
θως επέρχεται τη δεύτερη ή τρίτη δεκαετία,
αλλά μπορεί να συμβεί και στους πρώτους
μήνες ζωής. Οι ασθενείς έχουν τάση για σο-
βαρή οξέωση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές
και αφυδάτωση. Οι αιτίες θανάτου περιλαμ-
βάνουν νεφρική ανεπάρκεια, σπασμούς και
αναπνευστικές λοιμώξεις (ως συνέπεια της
υποτονίας και του ανεπαρκούς αντανακλα-
στικού του βήχα)1. Αιφνίδιος θάνατος, συχνά
κατά τη διάρκεια του ύπνου, έχει αναφερθεί
σε πολλές περιπτώσεις.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του συνδρόμου εί-
ναι η εμφάνιση συγγενούς αμφίπλευρου κα-
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ταρράκτη3. Στους μισούς ασθενείς παρουσιά-
ζεται και γλαύκωμα, με ή χωρίς ανώμαλη με-
γέθυνση των οφθαλμών, το οποίο είναι συνή-
θως αμφίπλευρο. Χηλοειδές (στο 25% των
περιπτώσεων) μπορεί να σχηματιστεί στον
κερατοειδή χιτώνα ή στον επιπεφυκότα. Ο
στραβισμός δεν είναι ασυνήθης.
Η πάθηση των νεφρών χαρακτηρίζεται από
δυσλειτουργία των νεφρικών σωληναρίων τύ-
που Fanconi4. Εμφανίζεται εγγύς σωληναρια-
κή οξέωση και πρωτεινουρία με πρωτεΐνες
χαμηλού μοριακού βάρους. Λόγω νεφρικής
απώλειας φωσφόρου και ασβεστίου υπάρχει
προδιάθεση για εμφάνιση ραχίτιδας, σκολίω-
σης και καταγμάτων στα οστά. Η απώλεια

στα ούρα περιλαμβάνει επίσης, αμινοξέα,
διττανθρακικά, νάτριο, κάλιο, αλβουμίνη και
L-καρνιτίνη. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανί-
ζονται κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών
ζωής και έχουν την τάση να χειροτερεύουν με
την ηλικία. Η νεφρική βλάβη μπορεί να είναι
ήπια ή σοβαρή, να προκαλέσει νεφρική ανε-
πάρκεια και ανάγκη για αιμοκάθαρση.
Το σύνδρομο προσβάλλει το κεντρικό και πε-
ριφερικό νευρικό σύστημα5, με  αποτέλεσμα
την εμφάνιση νεογνικής μυϊκής υποτονίας και
την έλλειψη αντανακλαστικών από τον πρώτο
χρόνο ζωής. Η καθυστέρηση της κινητικής
ανάπτυξης είναι εμφανής. Η νοητική στέρηση
είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα
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της νόσου. Η πλειοψηφία των αγοριών που
προσβάλλονται έχουν μέτριο δείκτη IQ με εύ-
ρος μεταξύ 40-54, αλλά περίπου ένα στα τρία
από αυτά έχουν σοβαρή διανοητική βλάβη.
10% των ασθενών έχουν IQ εντός των φυσιο-
λογικών ορίων. Οι μισοί ασθενείς περίπου
παρουσιάζουν σπασμούς. Η δυσκοιλιότητα
επίσης είναι συχνή. Οι έμμονες ιδέες και η
ψυχαναγκαστική συμπεριφορά είναι συνή-
θης. Το χαρακτηριστικό πρότυπο συμπεριφο-
ράς περιλαμβάνει οξυθυμία, εκρήξεις οργής
και αυτό-επιθετικότητα.
Το υπεύθυνο γονίδιο, OCRL1, ταυτοποιήθη-
κε το 1992 και κλωνοποιήθηκε πέντε χρόνια
αργότερα6. Εντοπίστηκε στο Χq26.1, περιέ-
χει 24 εξόνια και κωδικοποιεί την πρωτεΐνη
OCRL1. Αυτή η πρωτεΐνη  είναι μια φωσφα-
τίδυλο-ινόσιτολ 4,5-διφωσφορική 5-φωσφα-
τάση που εντοπίζεται στη συσκευή Golgi και
στα πρώιμα ενδοσώματα7. Το μεταλλαγμένο
γονίδιο κωδικοποιεί ένα ελαττωματικό ένζυ-
μο (φωσφατάση) και τα προσβεβλημένα κύτ-
ταρα συσσωρεύουν φωσφατίδυλο-ινόσιτολ
4,5 διφωσφορικά [Ptdlns(4,5)P2].
Ως αποτέλεσμα, εμφανίζεται διαταραχή στον
πολυμερισμό της ακτίνης του κυτταροσκελε-
τού, αλλοιωμένη μεταφορά ουσιών στην κυτ-
ταρική μεμβράνη και μη φυσιολογική ενδο-
κυττάρωση. Οι περισσότεροι ασθενείς πα-
ρουσιάζουν truncation μεταλλάξεις, σημεια-
κές μεταλλάξεις ή μεγάλα ελλείμματα8. Νέες,

de novo μεταλλάξεις έχουν εντοπιστεί στο
30% των ασθενών. Γοναδικοί και σωματικοί
μωσαϊκισμοί έχουν περιγραφεί στο 4,5% των
περιπτώσεων9. Η πρώτη επιτυχημένη χρήση
της βιοχημικής μεθόδου μέτρησης της
[Ptdlns(4,5)P2 φωσφατάσης] ανακοινώθηκε
από τους Suchy και συνεργάτες το 199810.
Ένα χρόνο αργότερα περιγράφηκε η δυνα-
τότητα προγεννητικού εντοπισμού του γονιδί-
ου OCRL1 με τη χρήση ανάλυσης Northern
σε μια οικογένεια με γνωστό ιστορικό 11.
Σε μια πιθανή περίπτωση προσβεβλημένου
άρρενος, τα βήματα για ανίχνευση του συν-
δρόμου Lowe περιλαμβάνουν: α) κλινική διά-
γνωση, β) προσδιορισμό της ενζυμικής ανε-
πάρκειας και γ) ανάλυση DNA.
Η κλινική διάγνωση βασίζεται στα χαρακτη-
ριστικά σημεία της ασθένειας. Ο καταρρά-
κτης και στα δύο μάτια είναι πάντα παρών
ενώ το γλαύκωμα εμφανίζεται στις μισές πε-
ρίπου περιπτώσεις, συνήθως αμφίπλευρα. Η
τυπική διαμόρφωση του προσώπου συνίστα-
ται σε διόγκωση του μετώπου. Λιγότερο συ-
χνά παρατηρούμενα χαρακτηριστικά είναι το
επιμηκυμένο πρόσωπο, προεξέχοντα αυτιά
και λεπτά, αραιά μαλλιά. Το τελικό ύψος των
ενηλίκων είναι κατά μέσο όρο 1,55μ και οι
ασθενείς έχουν την τάση να αναπτύσσουν ρα-
χίτιδα, κατάγματα οστών (πιο συχνά του μη-
ριαίου), σκολίωση και προβλήματα στις αρ-
θρώσεις (νεφρική απώλεια φωσφορικών και

Αναστασάκης και συν.Σύνδρομο Lowe
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ασβεστίου). Η εμπλοκή των νεφρών είναι
επίσης φανερή με πολυουρία και αφυδάτωση.
Τα αρχικά συμπτώματα εμφανίζονται κατά
τους πρώτους μήνες ζωής, αλλά γίνονται σο-
βαρά αργότερα, κατά τη διάρκεια της 2ης ή
3ης δεκαετίας (νεφρική ανεπάρκεια). Συνή-
θη συμπτώματα του συνδρόμου είναι αδύνα-
μος μυϊκός τόνος, καθυστερημένη κινητική
ανάπτυξη και νοητική καθυστέρηση ποικίλης
βαρύτητας. Οι σπασμοί (στις μισές περιπτώ-
σεις) συνήθως εμφανίζονται σε παιδιά μικρό-
τερα των 6 ετών και περιλαμβάνουν βρεφι-
κούς, μυοκλονικούς, τονοκλονικούς ή πυρετι-
κούς σπασμούς (9% των ασθενών). Αυτά τα
άτομα είναι γενικά φιλικά, αλλά με προβλή-
ματα συμπεριφοράς, εμμονές και επιθετικό-
τητα. Ένα άλλο  σύμπτωμα  (15-40% των πε-
ριπτώσεων) είναι η κρυψορχία. 
Πρόσφατα αναφέρθηκαν στοματικές ανωμα-
λίες που σχετίζονται με το σύνδρομο OCRL
12. Περιλαμβάνουν υποπλασία αδαμαντίνης,
χρόνια ουλίτιδα με ινώδη ούλα και μη σταθε-
ρά δόντια, με διευρυμένους περιοδοντικούς
χώρους. Ακτινολογικές εξετάσεις μπορούν
να προσδιορίσουν την παρουσία στοματικών
κύστεων, βραχύ κλάδο και κονδυλοειδή από-
φυση στη κάτω γνάθο.
Η ανάλυση του ενζύμου εξετάζει την ποσοτι-
κή και ποιοτική  ανεπάρκεια της φωσφατάσης
που κωδικοποιείται από το μεταλλαγμένο
OCRL1. Η εξέταση γίνεται στους ινοβλάστες
που προέρχονται από δείγμα δέρματος ενός
ενδεχομένως προσβεβλημένου άρρενος. Ση-
μειώνεται ότι ενώ αυτή η δοκιμασία είναι δια-
θέσιμη για διάγνωση ενός προσβεβλημένου
άρρενος, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξιό-
πιστα για να διαπιστώσει φορείς του ΣΛ. Σε
αντίθεση, η ανάλυση του DNA μπορεί να επι-
βεβαιώσει την παρουσία του μεταλλαγμένου
OCRL1 με ακρίβεια περίπου 95-99% τόσο σε
άρρενες ασθενείς, αλλά και σε φορείς, δεδο-
μένου ότι είναι ταυτοποιημένη η υπάρχουσα
γονιδιακή μετάλλαξη σε ένα πάσχων μέλος
της οικογένειας. Η οφθαλμολογική εκτίμηση
είναι μια εφαρμόσιμη μέθοδος για να εξακρι-
βωθεί ο φορέας του συνδρόμου13. Η απουσία
θολότητας των φακών έχει υψηλή αξιοπιστία
για την διάγνωση των μη φορέων. Ωστόσο,

μητρικοί φακοί χωρίς θόλωση μπορεί να
υπάρχουν εάν το σύνδρομο οφείλεται σε μια
νέα τυχαία μετάλλαξη στον άρρενα απόγονο
ή σε γοναδικό μωσαϊκισμό της μητέρας.
Η πιθανή προγεννητική διάγνωση μπορεί να
πραγματοποιηθεί με υπερηχογραφική εξέτα-
ση του εμβρύου για  ανίχνευση του καταρρά-
κτη και να επιβεβαιωθεί με προσδιορισμό της
ενζυμικής ανεπάρκειας και ανάλυση DNA. Η
ανεπάρκεια του ενζύμου από το OCRL1 εξε-
τάζεται σε εμβρυϊκά κύτταρα που λαμβάνο-
νται με αμνιοπαρακέντηση ή λήψη τροφοβλά-
στης. Η ανάλυση DNA μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί στα ίδια κύτταρα. Σε περιπτώσεις
εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορεί να γίνει
προεμφυτευτική διάγνωση.
Η διαφορική διάγνωση σε περίπτωση υπερη-
χογραφικής ανίχνευσης εμβρυïκού καταρρά-
κτη περιλαμβάνει: παραμονή υπερπλαστικού
πρωτογενούς υαλοειδούς14, σύνδρομο  Nance-
Horan 15 και   Walker-Walbur 16.
Ο εμβρυϊκός καταρράκτης έχει συνδεθεί επί-
σης  με τοξοπλάσμωση17 και ανεμοβλογιά της
εγκύου. Έχουν περιγραφεί περιστατικά με
στικτή χονδροδυσπλασία18 και τρισωμία 21.
Χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για
την πρωτεΐνη OCRL1,ώστε να αποσαφηνι-
στούν πλήρως οι μοριακοί μηχανισμοί που
οδηγούν στη παθολογία του συνδρόμου Lowe.
Συμπερασματικά, η ανίχνευση του εμβρυϊκού
καταρράκτη είναι εφικτή και σε συνδυασμό
με προσεχτική λήψη του οικογενειακού ιστο-
ρικού κάθε εγκύου, μπορεί να οδηγήσει σε
ορθή προγεννητική  διάγνωση. Οι φακοί του
εμβρύου μπορούν να γίνουν ορατοί κατά το
β' τρίμηνο της εγκυμοσύνης, γι' αυτό το λόγο
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην πε-
ριοχή των οφθαλμών  κατά τη διεξαγωγή του
υπερηχογραφικού ελέγχου. 
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Summary
The oculocerebrorenal syndrome of Lowe
(OCRL) is a rare X-linked recessive genetic
disorder characterized by the prenatal develop-
ment of congenital cataract. Typically, opacifi-
cation and discoid deformation of the lenses
are seen. We report a case of prenatal
detection of congenital cataract in a fetus with
Lowe syndrome and we review the recent
knowledge regarding OCRL1 pathophysiology. 

Key words: Lowe syndrome, congenital cataract, prenatal

diagnosis
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