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Δείκτες ελέγχου 

εμφάνισης 

προεκλαμψίας

Περίληψη
Η προεκλαμψία, μία όχι και τόσο συχνή, αλλά δυνητικά κατα-

στρεπτική επιπλοκή της κύησης, χαρακτηριζόμενη κυρίως από

υπέρταση και πρωτεϊνουρία, αποτελεί μια από τις κυριότερες

αιτίες μητρικής και εμβρυικής νοσηρότητας. Οι εκλαμπτικοί

σπασμοί, η εγκεφαλική αιμορραγία, το σύνδρομο HELLP και η

αποκόλληση πλακούντα είναι οι κυριότερες συνέπειες. Πρόκει-

ται για ένα φαινόμενο, οι γενεσιουργές διαδικασίες του οποίου

ξεκινούν από την αρχή της κύησης και σε τοπικό επίπεδο δια-

ταραχής πλακουντοποίησης, ωστόσο η κλινικές εκδηλώσεις εμ-

φανίζονται όψιμα και συστηματικά. Τα τελευταία χρόνια, η

έρευνα έχει στραφεί στην ανακάλυψη δεικτών ικανών να προ-

βλέπουν πρώιμα όχι μόνο την ανάπτυξη της νόσου, με τη μορφή

screening, αλλά και να καθορίζουν την πρόγνωση της, ώστε οι

παρεμβάσεις να μπορέσουν να τροποποιήσουν την εξέλιξη της.

Στην προσπάθεια αυτή έχουν μελετηθεί οι δημογραφικοί παρά-

γοντες, διάφορες κλινικές μετρήσεις, ο υπερηχογραφικός έλεγ-

χος και εργαστηριακές παράμετροι στον ορό αίματος. με πλέον

υποσχόμενα αποτελέσματα στην περίπτωση του doppler των

μητριαίων αρτηριών στο δεύτερο τρίμηνο και του προσδιορι-

σμού εργαστηριακών αιματολογικών παραμέτρων. Αν και δεν

υπάρχει κάποια συγκεκριμένη παράμετρος που από μόνη της

να μπορεί να προβλέψει με στατιστικά σημαντική ειδικότητα

και ευαισθησία τον κίνδυνο εμφάνισης προεκλαμψίας, φαίνεται

ότι ο συνδυασμός ορισμένων από τους βιοχημικούς δείκτες εί-

ναι σε αρκετές περιπτώσεις πολλά υποσχόμενος.

Λέξεις - κλειδιά: προεκλαμψία, δείκτες πρόληψης, πρώτο τρίμηνοˆˆˆˆˆˆˆˆˆ

ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
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Εισαγωγήˆˆˆ
Η προεκλαμψία είναι ένα σύνδρομο που
απαντάται αποκλειστικά στον άνθρωπο, πε-
ριπλέκει δε το 5-8% των κυήσεων και σχετί-
ζεται με σημαντική μητρική και εμβρυϊκή νο-
σηρότητα και θνησιμότητα σε όλο τον κόσμο1.
Η προεκλαμψία φαίνεται να εμφανίζεται
στην πρώτη κύηση ενός άρρενος δότη (primi-
paternity) και όχι απλά σε πρωτοτόκες (prim-
igravidity) 2, ενώ συσχετίζεται και με παρατε-
ταμένα χρονικά διαστήματα μεταξύ γεννήσε-
ων 3. Οι γυναίκες που εκδηλώνουν προεκλαμ-
ψία στην πρώτη εγκυμοσύνη, βρίσκονται σε
αυξημένο κίνδυνο (20%) για την ανάπτυξη
προεκλαμψίας σε επόμενες κυήσεις. Η συ-
χνότητα εμφάνισης της εκλαμψίας, της πιο
σοβαρής επιπλοκής της προεκλαμψίας, είναι
περίπου 5 ανά 10.000 γεννήσεις. Η αναφερό-
μενη μητρική θνησιμότητα σε εκλαμψία κυ-
μαίνεται μεταξύ 0,4% και 13,9% και η συνο-
λική περιγεννητική θνησιμότητα σε εκλαμψία
είναι της τάξεως του 9-23% 4. Η προεκλαμψία
πρώιμης εμφάνισης συνδέεται με μεγαλύτερη
νοσηρότητα 5. Η υπέρταση και η πρωτεϊνου-
ρία θεωρούνται τα κύρια χαρακτηριστικά της
προεκλαμψίας, αλλά οι κλινικές εκδηλώσεις
του συνδρόμου αυτού είναι πολύ ετερογενείς.
Μερικές γυναίκες αναπτύσσουν σοβαρή συ-
μπττωματολογία της νόσου που συμπεριλαμ-
βάνει τους εκλαμπτικούς σπασμούς και το
σύνδρομο HELLP (Hemolysis, Liver en-
zymes, Low Platelets), ενώ άλλες παραμένουν
ασυμπτωματικές με ήπια υπέρταση και πρω-
τεϊνουρία. Περίπου 1 στις 5 γυναίκες έχουν
αυξημένη αρτηριακή πίεση κατά το δεύτερο
ήμισυ της εγκυμοσύνης και ένα μεγάλο ποσο-
στό αυτών των γυναικών δεν είναι σε αυξημέ-
νο κίνδυνο ανάπτυξης της 6. 
Η προεκλαμψία είναι μια κατάσταση που εμ-
φανίζεται αποκλειστικά σε κύηση και χαρα-
κτηρίζεται από δυσλειτουργία του πλακούντα
και μία συστηματική φλεγμονώδη απάντηση
της μητέρας που χαρακτηρίζεται από ενεργο-
ποίηση του ενδοθηλίου και του μηχανισμού
πήξεως. Προεκλαμψία μπορεί να εμφανιστεί
ακόμη και εν τη απουσία εμβρύου, γεγονός
που δείχνει ότι η παρουσία τροφοβλάστης εί-
ναι η μόνη αναγκαία και ικανή συνθήκη για

την ανάπτυξη της νόσου. Η απομάκρυνση της
τροφοβλάστης οδηγεί σε υποστροφή της νό-
σου (Anderson, 1986). Η ευρεία αγγειακή εν-
δοθηλιακή βλάβη κατά κάποιο τρόπο εξηγεί
την πολυσυστηματική φύση της νόσου και
φαίνεται ότι οι διαφορετικής βαρύτητας επι-
δράσεις αυτής της παθολογικής διεργασίας
εξηγούν την ποικιλομορφία στην κλινική ει-
κόνα της ασθένειας. Η ανεπαρκής διείσδυση
της κυτταροτροφοβλάστης στις σπειροειδείς
αρτηρίες και η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία
είναι δύο βασικά χαρακτηριστικά στην παθο-
φυσιολογία της προεκλαμψίας 7. 
Οι πρωταρχικοί στόχοι στην προεκλαμψία
περιλαμβάνουν τη διατήρηση των ζωτικών
λειτουργιών της μητέρας, τον έλεγχο της αρ-
τηριακής πίεσης, την πρόληψη των σπασμών
και την αξιολόγηση του ιδανικού χρονικού
περιθωρίου μετά από το οποίο πρέπει να
αποπερατωθεί η κύηση.  Η υδραλαζίνη, η λα-
βεταλόλη και η νιφεδιπίνη είναι τα αντιυπερ-
τασικά πρώτης γραμμής που χρησιμοποιού-
νται ενδοφλεβίως για την θεραπεία της οξεί-
ας υπέρτασης, ενώ η από του στόματος χορή-
γηση λαβεταλόλης, νιφεδιπίνης και μεθυλντό-
πα αφορά χρόνιες ηπιότερες περιπτώσεις. Η
εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου, πέρα από
τα κλινικά σημεία περιλαμβάνει και τον ερ-
γαστηριακό έλεγχο από τον οποίο αξιολο-
γούνται πρωταρχικά η γενική αίματος, οι δεί-
κτες νεφρικής λειτουργίας (ουρία, κρεατινί-
νη, ουρικό οξύ, πρωτεΐνη ούρων 24ώρου) και
τα ηπατικά ένζυμα (AST, ALT). 

Δημογραφικοί παράγοντες
Γνωστοί δημογραφικοί παράγοντες οι οποίοι
σχετίζονται με την εμφάνιση της προεκλαμ-
ψίας είναι η εθνότητα, ο αριθμός τελειόμη-
νων κυήσεων, ο δείκτης μάζας σώματος
(ΒΜΙ) κ.α. Υπολογίζεται ότι από τις γυναίκες
οι οποίες θεωρείται ότι βρίσκονται στην ομά-
δα υψηλού κινδύνου το 25% θα αναπτύξουν
τελικά τη νόσο, σε αντιδιαστολή με το 5% των
γυναικών του γενικού πληθυσμού 8.
Το Εθνικό Ινστιτούτο NICE στο Ηνωμένο
Βασίλειο (UK) συνιστά μια στρατηγική ελέγ-
χου η οποία βασίζεται στο ιστορικό της μητέ-
ρας και καθώς και σε άλλους παράγοντες κιν-
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δύνου. Δυστυχώς, κατηγοριοποιεί περισσότερο
από 60% των εγκύων γυναικών ως υψηλού κιν-
δύνου και τελικά προβλέπει λιγότερο από 30%
των ατόμων που προορίζονται να αναπτύξουν
προεκλαμψία, οδηγώντας σε ένα ψευδώς θετι-
κό ποσοστό 10% . Οι Poon et al. ανέφεραν σε
μια μελέτη ότι ορισμένοι παράγοντες κινδύνου
είναι ικανοί να προβλέψουν με μεγαλύτερη
ακρίβεια την πρώιμη και την όψιμη έναρξη της
νόσου με αντίστοιχα ποσοστά ανίχνευσης 37%
και 29%, διατηρώντας των αριθμό των ψευδά
θετικών στο 5%9. Η πρόβλεψη της πρώιμης
μορφής της νόσου φαινόταν ότι ήταν πιο εύκο-
λη με το συνδυασμό στατιστικών στοιχείων
(προηγούμενο ιστορικό, μαύρη φυλή, προϋ-
πάρχουσα υπέρταση και η προηγούμενη χρήση
φαρμάκων για την επίτευξη ωορηξίας) σε σχέ-
ση με την όψιμη μορφή (μητρικό ή οικογενεια-
κό ιστορικό PE, μαύρο εθνικότητα, ΒΜΙ, και
την ηλικία της μητέρας) 10. Η προϋπάρχουσα
υποκλινική δυσλειτουργία του ενδοθηλίου επί-
σης πιθανολογείται ότι οδηγεί σε ανεπαρκή
πλακουντοποίηση, η οποία τελικά αποτελεί μία
από τις βασικές αιτίες της πλακουντιακή ανε-
πάρκειας. Δυστυχώς, οι δημογραφικοί παρά-
γοντες ως εργαλείο screening στην πρόληψη
της προεκλαμψίας είναι ανεπαρκείς και αυτή η
διαπίστωση είναι εντονότερη στις πρωτοτόκες
γυναίκες, την κυριότερη ομάδα εμφάνισης
προεκλαμψίας. 

Μέση αρτηριακή πίεση
Έχει παρατηρηθεί ότι οι μικρές αλλαγές
στην πίεση του αίματος αποτελούν ένα πιθα-
νό δείκτη κινδύνου ανάπτυξης προεκλαμ-
ψίας. Οι γυναίκες που αναπτύσσουν τη νόσο
έχουν γενικά υψηλότερη συστολική αρτηρια-
κή πίεση και μέση αρτηριακή πίεση (ΜΑΠ)
(όπου η ΜΑΠ ισούται με δύο φορές τη δια-
στολική συν τη συστολική πίεση αίματος, δι-
αιρούμενες δια τρία).
Οι αλλαγές στην αρτηριακή πίεση της μητέ-
ρας πιθανολογείται ότι αποτελούν κλινικό
σημείο είτε προϋπάρχουσας διαλαθούσας
υπέρτασης, είτε  ότι υποδεικνύουν κάποια ευ-
πάθεια του αγγειακού δένδρου που βοηθά
την ανάπτυξη προεκλαμψίας. Η ΜΑΠ φαίνε-
ται επίσης ότι αποτελεί πιο αξιόπιστη μέθοδο

πρόβλεψης από ότι η συστολική, η διαστολική
ή και δύο αυτές πιέσεις μαζί 11. Παρόλα αυτά
σε μία συστηματική ανασκόπηση από τους
Cnossen και συνεργάτες παρατηρήθηκε ότι η
πρόβλεψη ανάπτυξης προεκλαμψίας με τη
χρήση της ΜΑΠ είχε χαμηλή ειδικότητα και
ευαισθησία και δεν μπορεί από μόνη της να
αποτελέσει σημαντικό δείκτη πρόληψης 12.

Doppler μητριαίων αρτηριών
Είναι γνωστό ότι η ανεπαρκής πλακουντοποί-
ηση του φθαρτού και η ελλιπής αναδιαμόρ-
φωση των σπειροειδών αρτηριών σχετίζεται
με την πρώιμη ανάπτυξη προεκλαμψίας, με
ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη και άλ-
λες σχετιζόμενες επιπλοκές της κύησης. Στις
κυήσεις αυτές η μητροπλακουντιακή κυκλο-
φορία χαρακτηρίζεται από υψηλές αγγειακές
αντιστάσεις οι οποίες μπορούν να μετρηθούν
μη επεμβατικά με τη Doppler υπερηχογρα-
φία. Οι αντιστάσεις αυτές είναι αυξημένες
στα αρχικά στάδια της προεκλαμψίας και της
ενδομήτριας υπολειπόμενης ανάπτυξης και
προηγείται της εμφάνισης των κλινικών συ-
μπτωμάτων κατά αρκετές εβδομάδες.
Μια σειρά από μελέτες εξέτασαν την αποτε-
λεσματικότητα του Doppler μητριαίων αρτη-
ριών στην πρόβλεψη των επιπλοκών που σχε-
τίζονται με τη μειωμένη πλακουντοποίηση. Οι
περισσότερες μελέτες αφορούσαν το δεύτερο
τρίμηνο της εγκυμοσύνης, αλλά υπάρχει ένας
αυξανόμενος αριθμός από αυτές που αναδει-
κνύει την αποτελεσματικότητα στην πρόβλε-
ψη της προεκλαμψίας και της ενδομήτριας
υπολειπόμενης ανάπτυξης από το πρώτο τρί-
μηνο. Σε πρώιμες μελέτες παρακολούθησης
αξιολογήθηκε ποιοτικά η ύπαρξη εγκοπής
(notch) κατά τη φάση του διαστολικού κύμα-
τος. Ωστόσο οι εκτιμήσεις αυτές ήταν υποκει-
μενικές και επομένως η αξιοπιστία τους δεν
είναι ιδιαίτερα υψηλή. Συγκεκριμένα στη με-
λέτη FASTER η οποία πραγματοποιήθηκε σε
1067 γυναίκες παρατηρήθηκε ότι δεν υπήρχε
συσχέτιση μεταξύ της διαστολικής εγκοπής
και της ανάπτυξης IUGR 13. Σταδιακά με την
πρόοδο της Doppler υπερηχογραφίας άρχι-
σαν να εκτιμώνται όλο και περισσότερο οι
δείκτες παλμικότητας (Pulsatility Index PI)
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και αντίστασης (Resistance Index RI). Σε μία
πρόσφατη μεγάλη αναδρομική μελέτη σε
24,859 γυναίκες εκ των οποίων οι 1,037 εμφά-
νισαν προεκλαμψία παρατηρήθηκε σαφής
συσχέτιση του δείκτη αντίστασης με την ανά-
πτυξη της πρώιμης μορφής της νόσου, ενώ τα
αποτελέσματα δεν ήταν τόσο ισχυρά για τις
περιπτώσεις της μεταγενέστερης μορφής κατά
την τελειόμηνη φάση της εγκυμοσύνης 14. Σε
μία μικρότερη σειρά ασθενών παρατηρήθηκε
επίσης συσχέτιση του δείκτη PI με την ανά-
πτυξη της πρώιμης μορφής της νόσου 15. Στη
σύγχρονη έρευνα έχουν επίσης καταβληθεί
προσπάθειες καταγραφής των φυσιολογικών
ορίων παλμικότητας ανά εβδομάδα κύησης 16.
Η χρήση του Doppler μητριαίων αρτηριών ως
εργαλείο ελέγχου για την προεκλαμψία και
άλλες επιπλοκές της εγκυμοσύνης, όπως η εν-
δομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη, παραμέ-
νει αμφιλεγόμενη. Το μεγαλύτερο μέρος των
αμφιβολιών οφείλεται στη χαμηλή θετική
προγνωστική αξία για την αξιολόγηση της
ανάπτυξης της μεταγενέστερης μορφής της
νόσου όταν η μέθοδος εφαρμόζεται στο γενι-
κό πληθυσμό. Ωστόσο, όταν η προσοχή επικε-
ντρώνεται στην πρώιμη έναρξη της προε-
κλαμψίας, η οποία προκαλεί τη μεγαλύτερη
επιβάρυνση στην περιγεννητικής νοσηρότητα
και θνησιμότητα, η στατιστική ανάλυση των
Doppler των μητριαίων αρτηριών δείχνει ότι
μπορούν να αξιολογηθούν ως ένας σημαντι-
κός προγνωστικός παράγοντας 15. Η έρευνα
εντείνεται στις ημέρες μας με στόχο την συ-
ναξιολόγηση της Doppler υπερηχογραφίας
με μία σειρά δημογραφικών και βιοχημικών
παραγόντων οι οποίοι μπορούν να αυξήσουν
την ειδικότητα της εξέτασης, διατηρώντας
ταυτόχρονα την ευαισθησία της.

Ωρίμανση και όγκος του πλακούντα και 3D
υπερηχογραφία
Η τρισδιάστατη υπερηχογραφία έχει βοηθήσει
τα τελευταία χρόνια στη βελτίωση της ανεύρε-
σης συγγενών ανωμαλιών του εμβρύου που
παλαιότερα ήταν δυσκολότερα εκτιμηταίες.
Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις θα μπορού-
σε να κατασταθεί εφικτή στο μέλλον η χρησι-
μοποίηση αυτής της τεχνικής για τη χαρτογρά-

φηση της επιφάνειας του πλακούντα για πιθα-
νές ανωμαλίες καθώς και για την εκτίμηση του
συνολικού όγκου του. Ταυτόχρονα η τεχνική
3D power Doppler έχει καταστήσει δυνατή την
ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση του πλακου-
ντιακού αγγειακού δένδρου. Συγκεκριμένα η
ποιοτική εκτίμηση βασίζεται στην ανάδειξη
της πυκνότητας, της διακλάδωσης και των αλ-
λαγών στη διάμετρο των αγγείων (Εικ.1) 17. 
Παρόλα αυτά οι πρώτες μελέτες που έχουν
προσπαθήσει να συσχετίσουν τον όγκο του
πλακούντα με την ανεπάρκεια της μητροπλα-
κουντιακής μονάδας και κατ` επέκταση με
την ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη και
την προεκλαμψία δεν έχουν καταφέρει να
αναδείξουν σαφή αποτελέσματα υπέρ της.
Από την άλλη πλευρά ωστόσο η 3D power
Doppler υπερηχογραφία δείχνει να έχει ποιο
ελπιδοφόρα μηνύματα με αρκετές εργασίες
να αναδεικνύουν τη θετική συσχέτιση ορισμέ-
νων από τις μελετούμενες παραμέτρους στο
πρώτο τρίμηνο με την ανάπτυξη IUGR και
προεκλαμψίας 18-20.

Βιοχημικοί Δείκτες
Ολοένα και περισσότερες μελέτες προσπα-
θούν τα τελευταία χρόνια να αναδείξουν μία
σειρά βιοχημικών παραμέτρων οι οποίες πι-
θανά θα μπορούσαν να σχετίζονται με τον
πρώιμο έλεγχο (screening) γυναικών που βρί-
σκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης προεκλαμψίας.
Αν και δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πα-
ράμετρος που από μόνη της μπορεί να προ-
βλέψει με στατιστικά σημαντική ειδικότητα
και ευαισθησία τον κίνδυνο εμφάνισης προε-
κλαμψίας, φαίνεται ότι ο συνδυασμός ορισμέ-
νων από τους βιοχημικούς δείκτες είναι σε
αρκετές περιπτώσεις πολλά υποσχόμενος.

PAPP-A
Η σχετιζόμενη με την εγκυμοσύνη πρωτεϊνη
Α (Pregnancy-Associated Plasma Protein-A)
είναι μία ομοδιμερής πεπτιδάση απαρτιζόμε-
νη από 1628 αμινοξέα. Στην εγκυμοσύνη πα-
ρατηρείται στη μητρική κυκλοφορία σαν σύ-
μπλεγμα με τον αναστολέα της, την μείζονα
ηωσηνοφιλική βασική πρωτεϊνη. Η PAPP-A
θεωρείται ότι είναι τοπικός παράγοντας επα-
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γωγής του πολλαπλασιασμού, όπως για πα-
ράδειγμα στο remodeling των οστών. Ορισμέ-
νες μελέτες εμφανίζουν ελαττωμένα ποσοστά
της στο πρώτο τρίμηνο σε ασθενείς οι οποίες
τελικά ανέπτυξαν προεκλαμψία, ωστόσο σε
άλλες τα αποτελέσματα αυτά δεν επαληθεύο-
νταν 21-22. Επίσης σε μία νέα πιλοτική μελέτη
αναφέρεται η ύπαρξη ενός πολυμορφισμού
(Cys327Cys) ο οποίος βρέθηκε να σχετίζεται
με την εμφάνιση προεκλαμψίας 20, 23.

Inhibin A και activin A
Τόσο η inhibin όσο και η activin είναι γλυκο-
πρωτεϊνικές ορμόνες οι οποίες ανήκουν στην
υπεροικογένεια του μετατρεπτικού αυξητι-
κού παράγοντα-β. Η συγκέντρωση της inhibin
φαίνεται ότι αυξάνει κατά το πρώτο τρίμηνο,
ελαττώνεται μετά τη 12η εβδομάδα παραμέ-
νοντας χαμηλή έως την 24η και από εκεί και
πέρα αυξάνεται μέχρι το τέλος της εγκυμοσύ-
νης 24. Αντίστοιχη διακύμανση στις τιμές της
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης φαίνεται

να εμφανίζει και η activin 25. Ωστόσο από
πρώιμες μελέτες έχει φανεί ότι η συγκέντρω-
σή τους αυξάνεται έως και 10 φορές περισσό-
τερο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε
γυναίκες οι οποίες τελικά αναπτύσσουν προ-
εκλαμψία σε σύγκριση με τις φυσιολογικές
κυήσεις 26. Σε πρόσφατη μάλιστα μελέτη φά-
νηκε ότι ο συνδυασμός των δύο αυτών ορμο-
νών με το δείκτη παλμικότητας της Doppler
υπερηχογραφίας μπορούσε να προβλέψει
από τη 12-16 εβδομάδα τον κίνδυνο ανάπτυ-
ξης προεκλαμψίας με μία AUC (Area Under
the Curve) ιδιαίτερα υψηλή (0.907) και με ει-
δικότητα που άγγιζε το 80% και ευαισθησία
το 87% αντίστοιχα 27. Ένα μειονέκτημα της
εν λόγω μελέτης ωστόσο ήταν ο χαμηλός
αριθμός των εξεταζόμενων εγκύων (31 περι-
στατικά με προεκλαμψία και 93 control).

Λεπτίνη
Η λεπτίνη, η πρωτεϊνη που παράγεται από το
γονίδιο ob, είναι μια ορμόνη που παράγεται

Εικόνα 1. Τρισδιάστατη Doppler υπερηχογραφία που αναπαριστά την αγγείωση του πλακούντα στα
τρία επίπεδα και η τελική τρισδιάστατη μορφή μετά τη συγχώνευση αυτών 78.
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κυρίως στα κύτταρα του λιπώδους ιστού και
σχετίζεται άμεσα με την ομοιόσταση της
ενέργειας και την ανάπτυξη της παχυσαρ-
κίας. Πέρα όμως από το λιπώδη ιστό παράγε-
ται και στον πλακούντα και μπορεί να επηρε-
άσει έναν αριθμό διεργασιών σε αυτό το όρ-
γανο, συμπεριλαμβανομένων της αγγειογένε-
σης, της ανάπτυξης και της ανοσοτροποποίη-
σης. Έχει προταθεί από ορισμένους ερευνη-
τές η πιθανή συμμετοχή της ορμόνης αυτής
στην ανάπτυξη της προεκλαμψίας. Σε ένα
αριθμό μελετών έχει παρατηρηθεί επίσης η
αυξημένη συγκέντρωσή της στο αίμα κατά το
δεύτερο τρίμηνο σε γυναίκες που τελικά ανέ-
πτυξαν προεκλαμψία 28. Ωστόσο κάτι αντί-
στοιχο δεν φαίνεται να ισχύει και για το πρώ-
το τρίμηνο της εγκυμοσύνης όπου οι τιμές της
στον ορό γυναικών που ανέπτυσσαν μετέπει-
τα προεκλαμψίας δεν διέφεραν από αυτές
που απάρτιζαν την ομάδα control, μία διαπί-
στωση που φαίνεται ότι υπονομεύει την προ-
γνωστική αξία της λεπτίνης στα πρώτα στά-
δια της κύησης 28.

Cystatin C
Η συστατίνη c είναι ένας αναστολέας των
πρωτεασών κυστεϊνης οι οποίες θεωρείται
ότι συμμετέχουν στην αποδόμηση της εξωκυτ-
τάριας ουσίας κατά την διείσδυση της τροφο-
βλάστης στο φθαρτό και σε μία μελέτη ανα-
φέρεται η σαφής συσχέτισή των χαμηλών πο-
σοστών της στον τροφοβλαστικό ιστό με τις
καθ` έξιν αποβολές 29. Αυξημένα ποσοστά της
κατά το πρώτο τρίμηνο σχετίζονται με την
ανάπτυξη βαριάς προεκλαμψίας όπως φαίνε-
ται από τη σύγχρονη έρευνα 30-31. 

Αγγειογενετικοί παράγοντες
Η αγγειογένεση απαιτεί τη σύνθετη αλληλεπί-
δραση ορισμένων προ-αγγειογενετικών παρα-
γόντων ( του αυξητικού παράγοντα του αγγει-
ακού ενδοθηλίου (VEGF) και του αυξητικού
παράγοντα του πλακούντα (PIGF)), με τους
υποδοχείς VEGFR-1 (ο οποίος εναλλακτικά
ονομάζεται τύπου fms κινάση τυροσίνης (flt -
1)) και VEGFR-2. Σημαντική σημείωση απο-
τελεί το γεγονός πως ο πλακούντας αποτελεί
πλούσια πηγή αυτών των παραγόντων. Πέρα

από τη ρύθμιση της ομοιόστασης του αγγεια-
κού δένδρου, έχει παρατηρηθεί ότι οι VEGF,
PIGF και flt-1 είναι αλληλένδετοι με την επι-
βίωση και τη λειτουργία της τροφοβλάστης 32.
Τα κύτταρα της τροφοβλάστης παράγουν επί-
σης μία υδατοδιαλυτή ισομορφή του flt-1 μέ-
σω εναλλακτικού ματίσματος του m-RNA του
και η οποία δρα ως αντι-αγγειογενετικός πα-
ράγοντας  ο οποίος αλληλεπιδρά με τους
PIGF και VEGF αδρανοποιώντας τους 33.
Έχει παρατηρηθεί σε έγκυες γυναίκες που
ανέπτυξαν προεκλαμψία ότι ο πλακούντας αυ-
ξάνει την παραγωγή αυτού του υδατοδιαλυτού
υποδοχέα οδηγώντας σε ελαττωμένες συγκε-
ντρώσεις του PIGF και VEGF 34. Σε μελέτες
έχει αναδειχθεί η συσχέτιση των επιπέδων του
flt-1 με την σοβαρότητα της προεκλαμψίας,
ενώ παράλληλα φαίνεται ότι και τα επίπεδα
των PIGF και VEGF ελαττώνονται όσο η βα-
ρύτητα της προεκλαμψίας αυξάνεται 35. Ιδιαί-
τερη παρατήρηση είναι αυτή της επαυξημένης
συγκέντρωσης flt-1 σε ασθενείς με πρώιμη
έναρξη της πάθησης αυτής 36. Οι κλινικές αυ-
τές παρατηρήσεις φαίνεται ότι αναπαραγάγο-
νται και στο πειραματικό μοντέλο επίμυος,
όπου η εξωγενής χορήγηση flt-1 οδηγεί σε
υπέρταση και πρωτεϊνουρία, σε συμπτώματα
δηλαδή ανάλογα της προεκλαμψίας 37. 
Ωστόσο τα επίπεδα του flt-1 δεν φαίνεται να
αυξάνονται νωρίτερα από το δεύτερο τρίμη-
νο, καθιστώντας τον αδύναμο δείκτη πρώιμου
screening. Αντίθετα όμως τα επίπεδα τόσο του
PIGF όσο και του VEGF αυξάνονται από τα
τέλη κιόλας του πρώτου τριμήνου . Ο υδατο-
διαλυτός flt-1 παραμένει σε σταθερές συγκε-
ντρώσεις στο πλάσμα μητέρων με ανεπίπλε-
κτες εγκυμοσύνες μέχρι και τον 6ο μήνα της
εγκυμοσύνης οπότε και αρχίζει να αυξάνεται
με σταθερό ρυθμό. Παρόλα αυτά στις περι-
πτώσεις ανάπτυξης προεκλαμψίας φαίνεται
ότι μπορεί να αρχίζει να αυξάνει έως και 5-8
εβδομάδες νωρίτερα. Αντίθετα οι συγκεντρώ-
σεις του PIGF αυξάνονται σταθερά έως τα
μέσα της εγκυμοσύνης και από εκεί και πέρα
μειώνονται σταθερά. Αντίστοιχη καμπύλη πα-
ρατηρείται και στις γυναίκες με μετέπειτα
προεκλαμψία με τη διαφορά πως τα μέγιστα
επίπεδα της είναι σημαντικά χαμηλότερα από
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αυτά των φυσιολογικών γυναικών 38-41. 
Ο δείκτης sflt-1/PIGF φαίνεται πως αποτελεί
ένα σχετικά αξιόπιστο εργαλείο στο screen-
ing γυναικών για την ανάπτυξη της προε-
κλαμψίας και από το 2009 έχει αρχίσει να
αναπαράγεται από τη Roche Ευρώπης με αυ-
τή την ένδειξη. Στα σχεδιαγράμματα 1 και 2
παρατηρείται η διαφορά στην τιμή του πηλί-
κου αυτού ανάμεσα σε γυναίκες χωρίς προε-
κλαμψία και με προεκλαμψία.

P-σελεκτίνη
Η σελεκτίνη P αποτελεί μέλος της οικογένει-
ας των σελεκτινών οι οποίες είναι επιφανεια-
κά μόρια διασύνδεσης των κυττάρων. Εκφρά-
ζεται στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυτ-
τάρων και των αιμοπεταλίων μετά την ενερ-
γοποίησή τους και διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στην ενεργοποίηση των λευκοκυττάρων.
Η p-σελεκτίνη αποπίπτει από την κυτταρική
μεμβράνη των αιμοπεταλίων και η απελευθέ-

ρωσή της αυτή θεωρείται ότι αποτελεί την κύ-
ρια μέθοδο διάλυσής της στον ορό 42.
Η προεκλαμψία είναι γνωστό ότι σχετίζεται
με εκσεσημασμένη ενεργοποίηση των αιμο-
πεταλίων. Έχει παρατηρηθεί σε γυναίκες με
προεκλαμψία ότι υπάρχουν αυξημένα ποσο-
στά μικρομορίων σελεκτίνης με προπηκτικές
ιδιότητες στο αίμα, τα οποία έχουν απελεθε-
ρωθεί από τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια43.
Σε αρκετές περιπτώσεις αν και όχι σε όλες
παρατηρούνται επίσης αυξημένα ποσοστά p-
σελεκτίνης στον ορό γυναικών που πάσχουν
από τη νόσο 44-45. Τα ποσοστά αυτά φαίνεται
ότι αυξάνονται ήδη από το πρώτο τρίμηνο σε
στατιστικά σημαντικά ποσοστά υποδηλώνο-
ντας ήδη μία υπερενεργοποίηση του αιμοπε-
ταλιακού πηκτικού μηχανισμού και μάλιστα
φαίνεται σε ορισμένες μελέτες ότι δεν σχετίζο-
νται με την IUGR 46-47. Παρόλα αυτά τα υψηλό-
τερα ποσοστά θετικής προγνωστικής αξίας
όταν συνδυαζόταν με τον υποδοχέα του VEGF

Σχέδια 1&2. Απεικονιστικά παρτηρούνται οι τιμές του s-Flt-1 του PIGF και της sEng σε γυναίκες που
δεν εμφάνισαν προεκλαμψία (Σχέδιο 1) και σε γυναίκες που εμφάνισαν, καθώς και οι καμπύλες προσ-
διορισμού των μέγιστων φυσιολογικών τιμών ανά εβδομάδα κύησης 79.
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ήταν μόνο 59%, κάτι που ακόμα καθιστά δυ-
σχερή την εφαρμογή της στην ευρεία κλινική
πράξη πριν την ανεύρεση κάποιου ισχυρότε-
ρου συνδυασμού βιοχημικών δεικτών 48.

Ενδογλίνη 
Η ενδογλίνη είναι ένας συνυποδοχέας των
transforming growth factor TGF-β1 και TGF-
β3 και εκφράζεται σε υψηλές συγκεντρώσεις
στο ενδοθήλιο και στη συγκυτιοτροφοβλάστη
και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αγ-
γειογένεση και στη ρύθμιση του αγγειακού
τόνου 49-50. Πέρα από τη συνδεδεμένη μορφή
στη μεμβράνη των κυττάρων της συγκυτιοτρο-
φοβλάστης, έχει πρόσφατα βρεθεί και μία
διαλυτή μορφή στο πλάσμα. Η μορφή αυτή
όπως και στην περίπτωση της P-σελεκτίνης
δρα ως αντιαγγειογενετικός παράγοντας δε-
σμεύοντας τον TGF-β 51. Σε πειραματικά μο-
ντέλα επίμυων έχει βρεθεί ότι επάγει την αύ-
ξηση της αρτηριακής πίεσης και αυξάνει την
τριχοειδική διαπερατότητα, οδηγώντας με
αυτό τον τρόπο σε αρτηριακή υπέρταση και
πρωτεϊνουρία 52.
Έχει παρατηρηθεί σε κλινικοεργαστηριακές
μελέτες ότι η διαλυτή ενδογλίνη αυξάνεται σε
σημαντικά ποσοστά σε προεκλαμψιακές
ασθενείς σε σύγκριση με τις εγκύους που δια-
δράμουν μία φυσιολογική εγκυμοσύνη53-54.
Τα δε ποσοστά της αυξάνονται ακόμα περισ-
σότερο σε αυτές που τελικά αναπτύσσουν το
σύνδρομο HELLP (Hemolysis, Liver failure,
Low Platelets) . Οι εγκυμοσύνες που επιπλέ-
κονται από IUGR ανάπτυξη του εμβρύου
μπορεί επίσης να εμφανίζουν αυξημένα πο-
σοστά της sEng γεγονός που την καθιστά μη
ειδικό δείκτη για την προεκλαμψία όπως φαί-
νεται από ορισμένες μελέτες, παρότι υπάρ-
χουν και αντίστοιχες που αντικρούουν αυτή
την υπόθεση. Όπως και στην περίπτωση του
sflt-1 έτσι και η sEng φαίνεται ότι αυξάνεται
κατά τους τελευταίους 2 μήνες της εγκυμοσύ-
νης. Ωστόσο στους ασθενείς που τελικά ανα-
πτύσσουν προεκλαμψία φαίνεται ότι αυξάνε-
ται ήδη από την 9η-11η εβδομάδα, τόσο για
τις περιπτώσεις πρώιμης έναρξης της πάθη-
σης όσο και για αυτές που παρατηρείται σε
μεταγενέστερη φάση 39, 55-57.

Επειδή η sENG δεν αποτελεί ειδικό δείκτη
για την προεκλαμψία, έχει μελετηθεί σε συν-
δυασμό με άλλους παράγοντες όπως ο PIGF
και η sflt-1. Σε μία μελέτη του 2008 παρατη-
ρήθηκε πως ο πως η σύγκριση των μεταβολών
των sEng, sVEGFR και PIGF ή του πηλίκου
PlGF/(s-Eng x VEGFR-1 μεταξύ πρώτου και
δευτέρου τριμήνου μπορούσε να οδηγήσει
αρκετά ακριβή πρόβλεψη της προεκλαμψίας
(OR 3.7, 95% CI 1.1-12.1). Ωστόσο οι συγ-
γραφείς κατέληγαν στο συμπέρασμα της ανά-
γκης διεξαγωγής μεγαλύτερης μελετών που
θα βασίζονται σε μεγαλύτερη κλίμακα ασθε-
νών 57.

ADAM12
Ο ADAM12 ή αλλιώς disintegrin και metallo-
protease 12 είναι μεμβρανική πρωτεάση η
οποία ανήκει σε μία οικογένεια πρωτεϊνών
που συμμετέχουν στην διακυτταρική επικοι-
νωνία στις περιπτώσεις ανάπτυξης του μυϊ-
κού ιστού και των περιφερικών νεύρων, κα-
θώς και στη γονιμοποίηση. Η συγκέντρωσή
του στο αίμα εγκύων έχει παρατηρηθεί σε
διάφορες περιπτώσεις επιπλεγμένων κυήσε-
ων, όπως στην περίπτωση τρισωμίας 21 και
18 καθώς και σε άλλες ανευπλοειδίες, καθώς
και σε γυναίκες που τελικά γέννησαν LGA
νεογνά. Ως δείκτης screening για την εμφάνι-
ση της προεκλαμψίας, τόσο της πρώιμης όσο
και της μεταγενέστερης μορφής, δεν έχει
ακόμα καθιερωθεί, καθώς οι μελέτες που
έχουν δημοσιευθεί οδηγούν σε διφορούμενα
αποτελέσματα με κάποιες από αυτές να τον
συστήνουν από το πρώτο κιόλας τρίμηνο, τη
στιγμή που άλλες δεν δείχνουν κάποια σαφή
συσχέτιση 58-59.

Πλακουντιακή πρωτεΐνη 13
Η πλακουντιακή πρωτεϊνη 13 (PP-13,
galectin-13) είναι μία πρωτεϊνη που φαίνεται
πως έχει ανοσοβιολογική δραστηριότητα
στην μητροπλακουντιακή μονάδα. Το 600 βά-
σεων mRNA της εντοπίζεται μόνο στον πλα-
κούντα και σε κανέναν άλλο εμβρυϊκό ή μη-
τρικό ιστό. Τα επίπεδά της αυξάνονται στα-
διακά κατά το πρώτο τρίμηνο, ενώ φαίνεται
ότι ασθενείς που τελικά αναπτύσσουν προε-
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κλαμψία ή ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυ-
ξη έχουν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερες
τιμές. Παρότι σε αρκετές μελέτες έχει ανα-
δειχθεί κάποια συσχέτιση των επιπέδων της
PP-13 και του mRNA της με τον κίνδυνο ανά-
πτυξης προεκλαμψίας, σε μία πρόσφατη συ-
στηματική ανασκόπηση αναφέρεται ως πτω-
χός δείκτης πρόληψης της νόσου 60.

Εμβρυϊκό DNA ελεύθερο κυττάρων 
(Cell free fetal DNA cffDNA)
Μετά την ανακάλυψή του στο μητρικό πλάσμα,
έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες
εξαγωγής του και χρησιμοποίησής του στην
έρευνα. Η έρευνα του εμβρυικού DNA έχει
επικεντρωθεί στην ανακάλυψη του φύλου του
εμβρύου, στον καθορισμό της ομάδας Rhesus
στην παρουσία μεταλλάξεων, καθώς και στη
συσχέτισή του με ορισμένες καταστάσεις που
χαρακτηρίζονται ως παθολογία της κύησης
όπως η ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη, το
πολυυδράμνιο και ο πρόωρος τοκετός. 
Η πρώτη αναφορά της συσχέτισής του με την
ανάπτυξη της προεκλαμψίας προέρχεται από
μία μελέτη σε μικρό αριθμό ασθενών (20 γυ-
ναίκες με προεκλαμψία και 20 στην ομάδα
ελέγχου) όπου τα επίπεδα του φάνηκαν 5 φο-
ρές αυξημένα στις ασθενείς με προεκλαμψία.
Έκτοτε αρκετές μελέτες 61-63 έχουν συσχετίσει
τα αυξημένα επίπεδά του με την εμφάνιση
προεκλαμψίας, τόσο ως απότοκα της διαδικα-
σίας της υποξίας η οποία επάγει την απόπτωση
των πλακουντιακών κυττάρων και την έξοδο
τους στην κυκλοφορία, όσο και του ελαττωμέ-
νου ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR) 64.
Παρόλα αυτά φαίνεται πως το cffDNA αυξά-
νεται σημαντικά κυρίως κατά τη διάρκεια του
δεύτερου τριμήνου, καθιστώντας το περισσό-
τερο δείκτη προόδου της νόσου, παρά πρώι-
μης διάγνωσης του κινδύνου ανάπτυξής της.
Νέες μελέτες προσπαθούν να συνδυάσουν το
δείκτη αυτό με άλλους όπως η p-selectin, η
sflt-1 κ.α. σε μία προσπάθεια αύξησης της θε-
τικής προγνωστικής αξίας του, ώστε να κατα-
σταθεί δυνατή η μελλοντική εφαρμογή του
στην καθημέρα κλινική πράξη.

PTX3
Η πεντραξίνη 3 (PTX3) ανήκει στην ίδια οι-
κογένεια πρωτεϊνών με τη C αντιδρώσα πρω-
τεϊνη (CRP). Ενώ το καρβοξυτελικό της άκρο
είναι παρόμοιο με  τη CRP το αμινοτελικό
άκρο της δεν παρουσιάζει καμία ομοιότητα
με άλλες πρωτεϊνες. Τόσο η CRP, όσο και η
PTX3 παράγονται σε μία ποικιλία ιστών μετά
από απάντηση σε προφλεγμονώδη ερεθίσμα-
τα. Μετά από την ενεργοποίησή τους αλληλε-
πιδρούν με αυξητικούς παράγοντες, με την
εξωκυττάρια ουσία και επίσης οδηγούν στην
ενεργοποίηση του συμπληρώματος. Κατά την
εγκυμοσύνη η πεντραξίνη εκφράζεται στο
αμνιακό επιθήλιο, στο χοριονικό μεσόδερμα
και στης τελικές λάχνες της τροφοβλάστης. Η
δημοσιευμένη έρευνα μέχρι σήμερα δείχνει
άμεση συσχέτιση με την ανάπτυξη διαταρα-
χών του πλακούντα και την προεκλαμψία συ-
γκεκριμένα αν και η αύξηση των τιμών της
φαίνεται ότι είναι πιο έντονη όσο προχωράει
η κύηση προς το πέρας της 65-67.

Βισφατίνη
Η βισφατίνη είναι μία κυτταροκίνη η οποία
εκκρίνεται από το λιπώδη ιστό και η οποία
σχετίζεται με διάφορες παθολογικές διατα-
ραχές όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2,
η παχυσαρκία, και ο σακχαρώδης διαβήτης
της κύησης. Παρότι η ακριβής δράση της στην
εγκυμοσύνη δεν είναι γνωστή υπάρχουν με-
λέτες οι οποίες υποδεικνύουν την πιθανή
συμμετοχή της στην ανάπτυξη προεκλαμψίας
και ότι τα επίπεδα της αυξάνονται στις ασθε-
νείς που τελικά αναπτύσσουν τη νόσο από το
πρώτο κιόλας τρίμηνο 68-70. Παρόλα αυτά και
στην περίπτωση της βισφατίνης υπάρχουν και
αντικρουόμενες μελέτες 71. 

High temperature requirement factor A (HtrA)
Ο HtrA είναι μία σχετιζόμενη με την εγκυμο-
σύνη πρωτεάση της σερίνης η οποία εκφρά-
ζεται στους ενδομητρικούς ιστούς με διαφο-
ρετικό τρόπο κατά τη διάρκεια της εμφύτευ-
σης. Η παρουσία της στη συγκυτιοτροφοβλά-
στη φαίνεται ότι αυξάνεται κατά το πρώτο
τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Αντίστοιχη διακύ-
μανση φαίνεται ότι ακολουθούν και οι τιμές
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της Htra στο αίμα. Έχει παρατηρηθεί σε μία
μελέτη ότι γυναίκες οι οποίες τελικά ανέπτυ-
ξαν προεκλαμψία είχαν αυξημένες τιμές του
παράγοντα αυτού κατά τη 13η με 14η εβδο-
μάδα της κύησης 72.

Αδρενομεδουλίνη 
Η αδρενομεδουλίνη (ΑΜ) είναι ένα πεπτίδιο
το οποίο διαθέτει υποτασική δράση και το
οποίο πρώτη φορά ανακαλύφθηκε το 1993 σε
ασθενείς με φαιοχρωμοκύτωμα. Εκφράζεται
σε πολυάριθμα όργανα και ιστούς, κυρίως
όμως στα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα λεία
μυϊκά κύτταρα των αγγείων όπου ρυθμίζει
την μικροκυκλοφορία και την αγγειακή δια-
περατότητα. Τα επίπεδά της είναι αυξημένα
σε μία νοσήματα στα οποία εμπλέκεται κυ-
ρίως παθολογική αγγειοποίηση. Έχει παρα-
τηρηθεί ότι γυναίκες με προεκλαμψία έχουν
υψηλότερες τιμές αδρενομεδουλίνης στο πλά-
σμα τους σε σύγκριση με αυτές με φυσιολογι-
κή εγκυμοσύνη 73. Τα αποτελέσματα αυτά εί-
ναι σε συνέχεια με την παρατήρηση της υψη-
λής ποσότητας ΑΜ στον πλακούντα αυτών
των γυναικών 74. Η αύξηση της αδρενομεδου-
λίνης στον ορό των γυναικών αυτών φαίνεται
ότι ξεκινάει να γίνεται στατιστικά σημαντική
ήδη από το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης,
καθιστώντας ως ένα από τους πιθανούς μελ-
λοντικούς δείκτες πρώιμου ελέγχου (screen-
ing) στην αντιμετώπιση της νόσου 75. Ταυτό-
χρονα έχει παρατηρηθεί τουλάχιστον μία με-
τάλλαξη στο γονίδιο της (1984A>G) η οποία
φαίνεται ότι ευθύνεται για τα υψηλά ποσοστά
της αδρενομεδουλίνης στο πλάσμα των προε-
κλαμπτικών γυναικών 76-77.

Συμπεράσματα
Ο ακριβής παθογενετικός μηχανισμός με τον
οποίο εγκαθίσταται η προεκλαμψία δεν έχει
ακόμα γίνει γνωστός. Η σύγχρονη επιστημο-
νική κοινότητα χαρακτηρίζει την προεκλαμ-
ψία περισσότερο ως ένα σύνδρομο (συνδυα-
σμό νοσογόνων οντοτήτων) παρά ως μία αυ-
τοτελή νόσο. Ωστόσο, η κύρια διαταραχή που
οδηγεί τελικά στην ανάπτυξη της πρώιμης κυ-
ρίως μορφής της νόσου φαίνεται πως είναι η
ανώμαλη διείσδυση της τροφοβλάστης νωρίς

στην εγκυμοσύνη. Ο προκύπτων υποαιματού-
μενος πλακούντας εκκρίνει παράγοντες στη
μητρική κυκλοφορία, οι οποίοι στοχεύουν το
αγγειακό ενδοθήλιο και οι οποίοι προκαλούν
την κλινική συμπτωματολογία της νόσου. Η
επιβάρυνση της νόσου στις οικονομίες του
ανεπτυγμένου κόσμου, προέρχεται κυρίως
από τις αυξημένες ανάγκες φροντίδας των
πρόωρων βρεφών γυναικών που ανέπτυξαν
την πρώιμη και κλινικά πιο βαριά μορφή της
νόσου . Η αναγνώριση των γυναικών με υψη-
λό κίνδυνο ανάπτυξης προεκλαμψία και ιδιαί-
τερα της πρώιμης μορφής της, αποτελεί προ-
τεραιότητα προκειμένου να μειωθεί η νεογνι-
κή και μητρική νοσηρότητα και θνησιμότητα
και οι επακόλουθες κοινωνικές δαπάνες.
Παρά την εκτεταμένη έρευνα στην προσπά-
θεια αναγνώρισης διαφόρων δεικτών πρώι-
μου ελέγχου της νόσου, δεν φαίνεται να υπάρ-
χει κάποιος σαφής συνδυασμός παραγόντων
με υψηλή ειδικότητα, ευαισθησία και επανα-
ληψιμότητα, στην πρώιμη ανάδειξη της νόσου.
Οι νεότερες μελέτες στρέφονται προς το συν-
δυασμό υπερηχογραφικών ευρημάτων όπως
οι δείκτες παλμικότητας και αντίστασης με
διάφορες βιοχημικές παράμετρους. Ο δείκτης
sflt-1/PIGF παράγεται από το 2009 από τις
φαρμακοβιομηχανίες, ωστόσο δεν έχει απορ-
ροφηθεί ακόμα σε ικανό βαθμό στην κλινική
πράξη. Τελικά συμπεραίνεται ότι απαιτούνται
μεγάλης κλίμακας πολυκεντρικές προοπτικές
τυχαιοποιημένες μελέτες στην προσπάθεια
ανάδειξης των δεικτών ελέγχου που τελικά θα
είναι ικανοί να αναδείξουν τη νόσο από το
πρώτο κιόλας τρίμηνο.
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Summary
Preeclampsia, a not common but potentially
devastating complication of pregnancy, char-
acterized mainly by hypertension and protein-
uria, is one of the leading causes of maternal
and fetal morbidity. Eclamptic convulsions,
cerebral hemorrhage, HELLP syndrome and
placental abruption are the main conse-
quences. It is a progressive procedure which
starts from the beginning of pregnancy with
local placentation disturbance, but the clinical
manifestations occur late and systematically.
In recent years, therefore, research has been
directed to the discovery of makers that pro-
vide early information not only for the devel-
opment of the disease in the form of screen-
ing, but also for the determination of progno-
sis, in order to enable early interventions. De-
mographic factors, clinical measurements, ul-
trasound measurements, laboratory serum
measurements have all been used, with most
promising results in case of uterine artery
doppler in the second trimester and the assay
of laboratory blood parameters. Although
there is no specific parameter alone, which
can predict with significant specificity and sen-
sitivity the risk of preeclampsia, it appears
that the combination of some of the biochemi-
cal markers are in many cases very promising.

Key words: preeclampsia, screening markers, first trimester
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Ο ρόλος του όγκου 

του πλακούντα στην

έγκαιρη πρόβλεψη 

επιπλοκών της κύησης

Περίληψη
Η πρόβλεψη επιπλοκών της κύησης στο δυνατόν νωρίτερο στά-

διο αποτελεί σπουδαίο ερευνητικό στόχο. Οι υπερτασικές διατα-

ραχές της κύησης και η ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη του

εμβρύου αποτελούν βασική αιτία μητρικής και νεογνικής νοση-

ρότητας με αυξανόμενη επίπτωση. Η εξέλιξη της τρισδιάστατης

τεχνολογίας των υπερήχων έχει απλοποιήσει τον υπολογισμό του

όγκου δομών ακανόνιστου σχήματος και περιγράμματος όπως ο

πλακούντας. Ο μειωμένος όγκος του πλακούντα ήδη από το πρώ-

το τρίμηνο φαίνεται να προβλέπει απώτερες επιπλοκές της κύη-

σης. Νεώτεροι δείκτες σχετικοί με την αιμάτωση του πλακούντα

που υπολογίζονται με Doppler ίσως να έχουν κάποιο ρόλο στην

ακριβέστερη πρόβλεψη των ανωτέρω επιπλοκών. 

Λέξεις - κλειδιά: πλακούντας, όγκος, πρώτο τρίμηνο, επιπλοκές κύησης, πρόβλεψη····· 

Εισαγωγήˆˆ
Μεγάλη ερευνητική προσπάθεια συγκεντρώνει τα τελευ-
ταία χρόνια η πρόβλεψη επιπλοκών της κύησης στο πρώτο
τρίμηνο με βασικό εργαλείο το υπερηχογράφημα. Η υπερη-
χογραφική εξέταση της κύησης στο τέλος του α’ τριμήνου
(11-13+6 εβδομάδες κύησης) έδωσε την δυνατότητα για
αποτελεσματικό screening για ανευπλοειδίες και επίσης για
έναν πρώιμο αλλά ενδελεχή έλεγχο της εμβρυικής ανατο-
μίας. Ξεκινώντας από την επιτυχία αυτή το ερευνητικό εν-
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διαφέρον στρέφεται στην κατεύθυνση της
πρόβλεψης μαιευτικών επιπλοκών που σχετί-
ζονται με ανώμαλη πλακουντοποίηση και αγ-
γειακές-κυκλοφορικές διαταραχές. Οι επι-
πλοκές αυτές αφορούν τις υπερτασικές δια-
ταραχές της κύησης και την υπολειπόμενη
ανάπτυξη του εμβρύου.
Οι υπερτασικές διαταραχές της κύησης-ΥΔΚ
(προεκλαμψία, προ-υπάρχουσα υπέρταση,
υπέρταση της κύησης χωρίς λευκωματουρία)
εμφανίζονται στο 3-5% του μαιευτικού πλη-
θυσμού, ποσοστό που αυξάνεται λόγω της γή-
ρανσης του τελευταίου. Υπάρχουν αναγνωρι-
σμένοι παράγοντες κινδύνου (ηλικία, πρωτο-
τοκία, συνυπάρχοντα νοσήματα και άλλοι)
δεν παύουν όμως οι ΥΔΚ να επιπλέκουν κυή-
σεις που στην έναρξή τους χαρακτηρίστηκαν
«χαμηλού κινδύνου». Οι συνέπειές τους είναι
γνωστές και αφορούν τόσο την μητέρα όσο
και το παιδί. Αποτελούν το πιο συχνό αίτιο
ιατρογενούς προωρότητας. 

Πρόβλεψη των ΥΔΚ και συναφών επιπλο-
κών-τι γνωρίζουμε
Είναι γνωστό ότι με την χρήση του Doppler
των μητριαίων αρτηριών στο δεύτερο τρίμηνο
της κύησης είναι δυνατή η πρόβλεψη εμφάνι-
σης ΥΔΚ και εμβρύων υπολειπόμενης ανά-
πτυξης. Η γνώση αυτή βέβαια έρχεται σε ση-
μείο της κύησης που δεν είναι δυνατή η απο-
τροπή της επιπλοκής παρά μόνο η έγκαιρη
αναγνώρισή της. Η εξέταση της κυκλοφορίας
με το Doppler των μητριαίων αρτηριών έχει
αξιολογηθεί και στο πρώτο τρίμηνο όσον
αφορά την δυνατότητα πρόβλεψης των ίδιων
επιπλοκών σε πρώιμο στάδιο1 χωρίς να φα-
νούν το ίδιο ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η
ευαισθησία του Doppler των μητριαίων αρτη-
ριών για την πρόβλεψη του IUGR ήταν χαμη-
λή, μεταξύ 14 και 37%2, ενώ για όψιμη προε-
κλαμψία έχει φανεί ότι είναι περίπου 57%.3

Πολλοί βιοχημικοί δείκτες που μπορούν να
μετρηθούν στο πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο
έχουν αξιολογηθεί για την δυνατότητά τους
να προβλέπουν την εμφάνιση ΥΔΚ και συνα-
φών επιπλοκών (α-FP, hcg, E3, ακτιβίνη-Α,
ινχιμπίνη-Α, hPL, PGF, PLF, ADAM-12,
PAPP-A). Τα αποτελέσματα ποικίλλουν όπως

είναι αναμενόμενο, με ορισμένους δείκτες να
φαίνονται πιο πολλά υποσχόμενοι, όπως ο
ΡΡ-134 πάντως κανείς από τους ανωτέρω δεί-
κτες δεν έχει πάρει σταθερά θέση σε κλινικά
πρωτόκολλα μαιευτικής παρακολούθησης. 

Όγκος του Πλακούντα
Ο πλακούντας είναι ένα εξαιρετικό όργανο
που αποτελεί τον «ενδιάμεσο» μεταξύ της μη-
τέρας και του μωρού της. Επιτελεί σωρεία εν-
δοκρινών, εξωκρινών και αναπνευστικών
λειτουργιών. Μεταφέρει θρεπτικές ουσίες
και οξυγόνο προς το έμβρυο και αντιστρόφως
μεταβολικά «απόβλητα» και διοξείδιο του
άνθρακα από το έμβρυο. Καθώς αποτελεί
πρωταρχικά εμβρυικό όργανο το μέγεθός του
έχει θεωρηθεί ένδειξη του καλώς-έχειν και
της επαρκούς ανάπτυξης του εμβρύου. Η εν-
δελεχής υπερηχογραφική εξέταση του πλα-
κούντα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος οποι-
ουδήποτε μαιευτικού υπερηχογραφήματος
ήδη από το πρώτο τρίμηνο. Κατά την υπερη-
χογραφική εξέταση στις 10 εβδομάδες της
κύησης ο πλακούντας απεικονίζεται ως μία
πάχυνση του υπερηχογενούς δακτυλίου που
περιβάλλει τον σάκο της κύησης.
Έχει διαπιστωθεί από παλαιές αναφορές συ-
σχέτιση του βάρους του εμβρύου με το μέγε-
θος του πλακούντα5. Φαίνεται μάλιστα να εί-
ναι η συσχέτιση αυτή γραμμική σε όλη την
διάρκεια της κύησης. Υπάρχει η άποψη ότι η
συσχέτιση δεν είναι αιτιολογική αλλά τουλάχι-
στον σε ζωικά μοντέλα έχει αποδειχθεί η σχέ-
ση αίτιου-αιτιατού. Το μέσο πάχος του πλα-
κούντα σε χιλιοστά αντιστοιχεί περίπου στον
αριθμό των εβδομάδων της κύησης. Έχει φα-
νεί ότι πάχος πλακούντα άνω των 40 χιλ συν-
δέεται με σακχαρώδη διαβήτη, ύδρωπα, χρω-
μοσωμικές ανωμαλίες και περιγεννητικές λοι-
μώξεις. Στο πρώτο τρίμηνο πλακούντας αυξη-
μένου πάχους σχετίζεται με ομόζυγη α-θαλασ-
σαιμία με ευαισθησία 57%6. Το αυξημένο πά-
χος του πλακούντα σχετίστηκε επίσης με αυξη-
μένο περιγεννητικό κίνδυνο και βάρος γέννη-
σης άνω των τεσσάρων κιλών7. Σε προγενέ-
στερη μελέτη η ανώμαλη ανάπτυξη του πλα-
κούντα σχετίστηκε με μικρό βάρος γέννησης
και υπερτασικές διαταραχές της κύησης8.
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Η διάδοση της τρισδιάστατης υπερηχογρα-
φίας με την δυνατότητα που παρέχει για ευκο-
λότερο υπολογισμό του όγκου των δομών που
μελετώνται άνοιξε το πεδίο της έρευνας προς
την κατεύθυνση του οργάνου που κατ’εξοχήν
θεωρείται σχετιζόμενο ή γενεσιουργό με την
παθοφυσιολογία των επιπλοκών αυτών. Ο
πλακούντας και ιδιαίτερα το μέγεθός του θε-
ωρείται ότι μπορεί να δώσει έγκαιρα ενδεί-
ξεις ότι η πλακουντοποίηση δεν εξελίσσεται
ομαλά. Εξαιτίας αυτής της διαταραχής αυξά-
νεται ο κίνδυνος να παρουσιαστούν ΥΔΚ και
συναφείς επιπλοκές στη συνέχεια της κύησης. 
Η μέτρηση του όγκου του πλακούντα στο τέ-
λος του πρώτου τριμήνου της κύησης είναι
σχετικώς απλή διαδικασία που γίνεται συνή-
θως off-line, σε χρόνο δηλαδή μεταγενέστερο
από την υπερηχογραφική εξέταση της εγκύου
με την χρήση του προγράμματος VOCAL
(virtual organ computer-aided analysis GE
Medical Systems, Zipf, Austria). Άλλοι τρόποι
υπολογισμού όγκων είναι η multiplanar μέθο-
δος που όμως είναι χρονοβόρα και νεότερα
εργαλεία όπως ένα ημιαυτόματο σύστημα ει-
κονικής πραγματικότητας που σχηματίζει ένα
«ολόγραμμα» του οργάνου ISpace VR (Bar-
co, Kortrijk, Holland), ένα αυτοματοποιημένο
σύστημα για δομές με υγρό περιεχόμενο, το
SonoAVC; GE Medical Systems) που είναι
σύστημα αυτοματοποιημένου υπολογισμού
όγκων και το extended imaging (XI) VOCAL. 
Η καλή επαναληψιμότητα των μετρήσεων με-
ταξύ εξεταστών έχει διαπιστωθεί σε πρόσφα-
τη δημοσίευση.9 Περιορισμοί στην χρήση της
ογκομέτρησης του πλακούντα τίθενται από
τις φυσιολογικές διακυμάνσεις στο σχήμα και
το μέγεθος του πλακούντα στα αρχικά στάδια
της κύησης, την μη ομοιογενή φύση της αύξη-
σης του πλακούντα και την ασυνεπή επανα-
ληψιμότητα και ακρίβεια της μέτρησης μιας
δομής ανώμαλου περιγράμματος. 
Η ανάπτυξη του πλακούντα έχει παρακολου-
θηθεί και στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης με
παρόμοιες κλινικές συσχετίσεις. Μάλιστα σε
πρόσφατη μελέτη χρησιμοποιήθηκε η Μαγνη-
τική Τομογραφία για τον υπολογισμό του
όγκου του πλακούντα μεταξύ 24 και 29 εβδο-
μάδων και βρέθηκε ότι μειωμένος όγκος πλα-

κούντα σχετίστηκε με μειωμένη αιματική άρ-
δευση του οργάνου και SGA νεογνά.10

Σε άλλη μελέτη υπερηχογραφική αξιολόγηση
του πλακούντα στο δεύτερο τρίμηνο έδειξε
ότι το odds ratio για βάρος νεογνού κάτω από
2500γρ αυξήθηκε 1,68 για κάθε μείωση μίας
σταθερής απόκλισης στον όγκο του πλακού-
ντα στις 14 εβδομάδες.11

Παλαιότερες μελέτες με διαδοχικές μετρή-
σεις του όγκου του πλακούντα στο δεύτερο
τρίμηνο κατέληξαν σε συγκρουόμενα συμπε-
ράσματα σχετικά με την δυνατότητα πρόβλε-
ψης SGA νεογνών12,13.

Πιθανές κλινικές εφαρμογές
Ισχυρή συσχέτιση έχει διαπιστωθεί μεταξύ
του όγκου του πλακούντα και του CRL ή της
ηλικίας της κύησης στο πρώτο τρίμηνο σε
πρόσφατη δημοσίευση από το δικό μας κέ-
ντρο14. Ο όγκος του πλακούντα αυξάνεται
από 1,7ml στις 7 εβδομάδες σε 42,6ml στις
10+6 και σε 91ml στις 13+6 εβδομάδες. 
Ο όγκος του πλακούντα έχει συσχετιστεί και
προσφάτως με το βάρος γέννησης. Συγκεκρι-
μένα φάνηκε ότι ο όγκος του πλακούντα στο
πρώτο τρίμηνο υπολογίστηκε μειωμένος σε
SGA νεογνά και αυξημένος σε LFD κυήσεις
σε σχέση με νεογνά κανονικού βάρους.15

Το πηλίκο του όγκου του πλακούντα προς το
CRL αποκαλείται placental quotient-PQ. Εί-
ναι ένας δείκτης που εκφράζει εάν ένας πλα-
κούντας είναι μεγάλος ή μικρός για το συγκε-
κριμένο έμβρυο. Έχει δειχθεί ότι το PQ έχει
συγκρίσιμη ευαισθησία με το Doppler των
μητριαίων αρτηριών στην πρόβλεψη της εν-
δομήτριας υπολειπόμενης ανάπτυξης (27,1
και 28,1% αντίστοιχα) και της προεκλαμψίας
(38,5 και 44,8% αντίστοιχα). Συγκεκριμένα
εάν το ΡQ είναι κατώτερο από την 10η εκατο-
στιαία θέση τότε η ευαισθησία για προεκλαμ-
ψία με και χωρίς SGA νεογνό ήταν 30,8 και
20% αντίστοιχα. Η ευαισθησία του ΡQ στην
πρόβλεψη της σοβαρής προεκλαμψίας πριν
τις 34 εβδομάδες ήταν περίπου 50%.16

Σε παλαιότερη προοπτική μελέτη 1060 κυή-
σεων έχει φανεί ότι μικρός όγκος πλακούντα
και PQ στις 11 έως 13 εβδομάδες σχετίζεται
με αυξημένες αντιστάσεις στις μητριαίες αρτη-
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ρίες στο δεύτερο τρίμηνο. Σε αντίθεση με το
Doppler των μητριαίων αρτηριών ο όγκος του
πλακούντα και το PQ δεν επηρεάζονται από
την ηλικία, το ΒΜΙ, τον τόκο της μητέρας και
το κάπνισμα.17 Σε άλλη προοπτική μελέτη 1199
κυήσεων 12 εβδομάδων ο όγκος του πλακού-
ντα ήταν μικρότερος σε κυήσεις που αργότερα
εμφάνισαν SGA με ή χωρίς προεκλαμψία.18

Όσον αφορά τις ανευπλοειδίες έχει φανεί ότι ο
όγκος του πλακούντα σε κυήσεις με τρισωμίες
13 και 18 ήταν μικρότερος σε σχέση με υγιείς
κυήσεις, όμως δεν υπήρχε διαφορά από το κα-
νονικό σε κυήσεις με τρισωμία 21 ή σύνδρομο
Turner. Γενικότερα φαίνεται ότι ο όγκος του
πλακούντα, του εμβρύου και του σάκου κύησης
δεν είναι πιθανόν να αποτελεί χρήσιμο προ-
γνωστικό δείκτη για χρωμοσωμικές ανωμα-
λίες.19 Σε πολύδυμες κυήσεις (290 δίδυμες και
37 τρίδυμες) ο όγκος του πλακούντα φάνηκε ότι
ήταν 1,66 φορές μεγαλύτερος σε δίδυμες και
2,28 φορές μεγαλύτερος σε τρίδυμες από ότι σε
μονήρεις κυήσεις. Δεν φάνηκε να εξαρτάται ο
όγκος του πλακούντα από την χοριονικότητα.20

Προοπτικές
Οι πιθανές εφαρμογές της τρισδιάστατης
ογκομετρίας στο πρώτο τρίμηνο της κύησης
περιλαμβάνουν όπως είδαμε την πρόβλεψη
της προεκλαμψίας, της ενδομήτριας υπολει-
πόμενης ανάπτυξης, του βάρους γέννησης, της
ομόζυγης α-θαλασσαιμίας και άλλες μαιευτι-
κές επιπλοκές. Ελπίζεται ότι με τις τεχνολογι-
κές προόδους και την εκπαίδευση των υπερη-
χογραφιστών η ογκομετρία θα γίνει απλού-
στερη, γρηγορότερη και ακριβέστερη. Ιδεω-
δώς η πρόβλεψη της προεκλαμψίας και του
IUGR θα ενσωματωθεί στο υπερηχογράφημα
της αυχενικής διαφάνειας. Ο συνδυασμός της
ογκομετρίας με το ιστορικό, την αρτηριακή
πίεση, το Doppler των μητριαίων αρτηριών
και βιοχημικούς δείκτες (κυρίως πλακουντια-
κές ορμόνες) είναι πολλά υποσχόμενος.21

Πρόσφατες εξελίξεις στην τρισδιάστατη pow-
er Doppler υπερηχογραφία καθιστούν δυνα-
τή την αξιολόγηση της αιμάτωσης του πλα-
κούντα. Σχετικοί υπερηχογραφικοί δείκτες
που έχουν μελετηθεί είναι οι vascularization
index (VI), flow index (FI) και vascularization

flow index (VFI). Μειωμένη αιματική ροή και
μειωμένοι όγκοι στην εμβρυοπλακουντική
μονάδα σχετίστηκαν μάλιστα με προεκλαμ-
ψία, IUGR και άλλες επιπλοκές.22

Χρειάζονται φυσικά περαιτέρω μελέτες που
θα αναδεικνύουν τους πιο κατάλληλους δεί-
κτες αιμάτωσης του πλακούντα για να επιτευ-
χθούν τα ακριβέστερα προβλεπτικά μοντέλα. 

The emerging role of the placental volume

in the early prediction of pregnancy com-
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Summary
Great scientific efforts occur in recent years to
predict pregnancy complications in the first
trimester based mainly on the ultrasonograph-
ic examination of the pregnancy. In particular
the prediction of hypertensive disorders of
pregnancy and intrauterine growth restriction,
despite some promising steps remains elusive.
Assessing the placenta is an essential part of
the first trimester ultrasound. The size of the
placenta has been connected to subsequent
pregnancy complications. The advent of the
three-dimensions ultrasound technology per-
mits an easier and more reproducible estima-
tion of the placental volume. Many authors
have up-to-date assessed the placental vol-
umetry in association with pregnancy compli-
cations such as preeclampsia and intrauterine
growth restriction. Novel markers relevant to
the blood supply of the placenta may have a
role to play in the more accurate prediction of
the above complications. 
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Κλινική Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπερηχογραφική 

μέτρηση μήκους 

τραχήλου μεταξύ 24ης 

και 29ης εβδομάδας

κύησης σε ασυμπτωματικές

έγκυες και πρόωρος τοκετός

Περίληψη
Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν η διακολπική υπε-

ρηχογραφική μέτρηση του μήκους του τραχήλου της μήτρας εί-

ναι χρήσιμη στην  πρόβλεψη του πρόωρου τοκετού (ΠΤ) σε

ασυμπτωματικές έγκυες, χωρίς παθολογία κύησης. Κριτήρια ει-

σαγωγής στην μελέτη ήταν: 1) μονήρης κύηση, 2) ζων έμβρυο

με κεφαλική προβολή, 3) άρρηκτοι υμένες, 4) απουσία κολπικής

αιμόρροιας και συστολών μήτρας. Η διακολπική υπερηχογραφι-

κή εκτίμηση του τραχήλου έγινε μεταξύ 24ης – 29ης εβδομάδας

κύησης (μέση τιμή η 27η εβδομάδα κύησης). Σύμφωνα με τα

αποτελέσματά των μετρήσεων οι έγκυες ταξινομήθηκαν σε 3

ομάδες: Α) 7 έγκυες με μήκος τραχήλου <20mm, Β) 25 έγκυες

με μήκος τραχήλου 20-30mm και Γ) 113 έγκυες με μήκος τρα-

χήλου >30mm. Η ανάλυση των ευρημάτων μας έδειξε τη μέγι-

στη πιθανότητα (100%) εμφάνισης ΠΤ όταν το μήκος του τρα-

χηλικού αυλού ήταν <20mm (Ομάδα Α), ενώ ήταν σημαντικά

μικρότερη (12%) ή ελάχιστη (1.7%) στις Ομάδες Β και Γ, αντί-

στοιχα. Συμπερασματικά με βάση τα αποτελέσματά μας θεω-

ρούμε ότι η διακολπική υπερηχογραφική μέτρηση του μήκους

του τραχήλου της μήτρας στο τρίτο τρίμηνο της κύησης είναι

μία χρήσιμη μέθοδος σε ασυμπτωματικές έγκυες  για την έγκαι-

ρη πρόβλεψη και διάγνωση του ΠΤ. 

Λέξεις - κλειδιά: Μήκος τραχήλου μήτρας, διακολπική υπερηχογραφία, 3ο τρί-

μηνο κύησης, πρόωρος τοκετόςÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
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Εισαγωγήˆˆˆ
Ο πρόωρος τοκετός (ΠΤ) είναι η κύρια αιτία
της περιγεννητικής θνησιμότητας και νοσηρό-
τητας1. Η συχνότητα εμφάνισης ΠΤ  παρά την
εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων ελέγχου της
λειτουργίας της εμβρυοπλακουντιακής μονά-
δας ανέρχεται περίπου στο 10%2-4. Στους
προδιαθεσικούς παράγοντες περιλαμβάνο-
νται η κληρονομική επιβάρυνση, η κολπική
αιμόρροια, η ανιούσα φλεγμονή των έσω γεν-
νητικών οργάνων και η ανεπάρκεια του έσω
τραχηλικού στομίου5. Ειδικότερα για τον τε-
λευταίο παράγοντα είναι ουσιώδους σημα-
σίας η ορθή αναγνώριση της ελάττωσης του
μήκους του τραχήλου της μήτρας καθώς επί-
σης και της αύξησης του εύρους του έσω τρα-
χηλικού στομίου – δείκτες που είναι καθορι-
στικοί για την έγκαιρη διάγνωση και σωστή
αντιμετώπιση ενδεχόμενου ΠΤ. Η εφαρμογή
της διακοιλιακής αρχικά και στη συνέχεια της
διακολπικής υπερηχογραφίας συνέβαλε ση-
μαντικά ως προς τη διάγνωση του επαπειλού-
μενου ΠΤ. Συγκρινόμενη δε με την κολπική
δακτυλική εξέταση έχει υψηλότερο δείκτη
θετικής προγνωστικής αξίας6-7. Είναι επίσης
σημαντικό να αναφερθεί ότι η τακτική χρήση
της υπερηχογραφίας κατά το πρώτο και δεύτε-
ρο τρίμηνο έχει βοηθήσει σημαντικά στην
έγκαιρη αναγνώριση των ασυμπτωματικών
ανατομικών μεταβολών του τραχήλου, όπως η
ελάττωση του μήκους του και το άνοιγμα του

έσω τραχηλικού στομίου (funneling), που είναι
ενδεικτικοί ανεπάρκειάς του8-9. Αντιθέτως, η
μη έγκαιρη διάγνωση της ανώδυνης και προο-
δευτικής βράχυνσης του μήκους του τραχήλου
και της εξάλειψης του έσω τραχηλικού στομί-
ου κατά την διάρκεια της κύησης μπορεί να
οδηγήσει σε αιφνίδια πρώιμη ρήξη υμένων,
πρόωρες συστολές και τελικά αποβολή του
κυήματος και ΠΤ.  Η επιβεβαίωση σε μεταγε-
νέστερο υπερηχογραφικό έλεγχο – συνήθως
στις αρχές του  3ου τριμήνου – της περαιτέρω
επιδείνωσης των παραπάνω παραμέτρων και
ιδιαίτερα του μήκους του τραχήλου πολλαπλα-
σιάζει σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης
ΠΤ σε ασυμπτωματικές έγκυες10-12. Σκοπός
της παρούσης μελέτης ήταν να διερευνήσει τη
συμβολή της διακολπικής υπερηχογραφίας
στις αρχές του τρίτου τριμήνου σε ασυμπτω-
ματικές έγκυες, με εξεταζόμενη παράμετρο
το μήκος του τραχήλου, στην έγκαιρη πρόβλε-
ψη της εκδήλωσης ΠΤ. 

Yλικό και Μέθοδος
Σε μία αναδρομική μελέτη 7 ετών (2000-
2007) μελετήθηκε με την μέθοδο της διακολ-
πικής υπερηχογραφίας το μήκος του τραχή-
λου σε 145 έγκυες με μονήρεις κυήσεις, ασυ-
μπτωματικές και χαμηλού κινδύνου για εκδή-
λωση πρόωρου τοκετού. Η ηλικία των επιτό-
κων κυμαίνονταν μεταξύ 17-38 ετών. Στην
παρούσα μελέτη συμπεριλήφθηκαν έγκυες

Εικόνα 1. Κατηγοριοποίηση των εγκύων σε ομά-
δες με βάση την υπερηχογραφική  μέτρηση του
μήκους του τραχήλου της μήτρας μεταξύ 24ης και
29ης εβδομάδας κύησης.

Εικόνα 2. Συχνότητα εμφάνισης ΠΤ στις ομάδες
της μελέτης. 
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που πληρούσαν τα ακόλουθα κριτήρια: 1) μο-
νήρης κύηση, 2) ζων έμβρυο με κεφαλική
προβολή, 3) άρρηκτοι υμένες, 4) απουσία
κολπικής αιμόρροιας και συστολών μήτρας.
Τα κριτήρια αποκλεισμού από την μελέτη
ήταν: προδρομικός πλακούντας, πολύδυμη
κύηση, ισχιακή προβολή, ιστορικό επεμβάσε-
ων στην μήτρα, σημεία επαπειλούμενου ΠΤ,
σοβαρές επιπλοκές ή παθολογία κύησης. Οι
έγκυες συμπεριελήφθησαν στη μελέτη μετά
την 24η  εβδομάδα κύησης, σύμφωνα με την
ΤΕΡ ή/και με την υπερηχογραφική εκτίμηση
της ηλικίας κύησης στο πρώτο τρίμηνο. Μετά
τον υπερηχογραφικό έλεγχο της εμβρυικής
κατάστασης και την συνεπακόλουθη εμβρυο-
μετρία ακολουθούσε για 30 λεπτά της ώρας
καταγραφή της μυομητρικής δραστηριότητας.
Η υπό εξέταση παράμετρος του υπερηχογρα-
φικού ελέγχου των εγκύων της μελέτης αφο-
ρούσε αποκλειστικά στην εκτίμηση του μήκους
του τραχήλου της μήτρας, με χρήση κολπικής
κεφαλής 5 MHZ μηχανήματος υπερήχων Gen-
eral Electric-LOGICTM 400. Το μήκος του
τραχήλου μετρήθηκε σε οβελιαία διατομή με-
ταξύ του έσω και έξω τραχηλικού στομίου με-
τά την κένωση της ουροδόχου κύστεως. 
Ως κριτήριο υψηλού κινδύνου για ΠΤ ήταν η
πιστοποίηση μήκους τραχηλικού σωλήνα
<20mm. Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθού-

σε άμεση εισαγωγή  της εγκύου στο νοσοκο-
μείο, κατάκλιση, καταγραφή της μυομητρικής
δραστηριότητας ημερησίως και διενέργεια
εργαστηριακών εξετάσεων όπως γενική αί-
ματος (λευκά-τύπος), γενική ούρων, καλλιέρ-
γεια ούρων, καλλιέργεια κολπικού υγρού και
τραχηλικής βλέννας. Ακολουθούσε κολπική
δακτυλική εξέταση για να υπολογιστεί η θέση
και η σύσταση του τραχήλου και ο βαθμός
εξάλειψης του έσω τραχηλικού στομίου. Μετά
την πάροδο 48 ωρών από την πρώτη μέτρηση
γίνονταν υπερηχογραφική επανεκτίμηση του
μήκους του τραχήλου προκειμένου να ανι-
χνευθούν περαιτέρω παθολογικές αλλαγές.
Σε καμία περίπτωση δεν χορηγήθηκε τοκόλυ-
ση, παρά μόνον χορήγηση δισκίων μαγνησίου
από του στόματος. Πρόωρος τοκετός θεωρή-
θηκε ο τοκετός που έλαβε χώρα πριν την συ-
μπλήρωση της 37ης εβδομάδας της κύησης. 
Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμά-
των μας χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία chi-
square test  και τα αποτελέσματα θεωρήθηκαν
ως στατιστικώς σημαντικά για τιμές P<0.05.

Αποτελέσματα
Συνολικά συμπεριλήφθησαν στην μελέτη  145
έγκυες με πρώτη  υπερηχογραφική εκτίμηση
του μήκους του τραχήλου μεταξύ 24ης και
29ης εβδομάδας κύησης (μέση τιμή 26.5
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Πίνακας 1. Στοιχεία σχετικά με τη μέτρηση του μήκους του τραχήλου, την εβδομάδα μέτρησης, τον τόκο
και την εβδομάδα κύησης όπου εκδηλώθηκε ο ΠΤ.  

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΗΚΟΥΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ (mm) ΤΟΚΕΤΟΥ

26 I 19 34

27 IV 18 34

28 III 19 32

26 I 19 35

27 III 18 36

27 IV 17 33

27 IV 19 35

26 III 26 34

27 I 24 35

27 I 23 36

27 I 35 36

27 I 33 36
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εβδομάδα κύησης). Η ηλικία των επιτόκων
κυμαίνονταν μεταξύ 17-38 ετών (μέση τιμή
27.5) Όλες οι έγκυες είχαν ελεύθερο ιστορι-
κό συστηματικών νοσημάτων. H μελέτη πε-
ριελάμβανε 85 πρωτότοκες, 55 πολύτοκες κα-
θώς επίσης και 5 έγκυες με ιστορικό καθ’ έξι
εκτρώσεων.  Αναφορικά με τον τρόπο αποπε-
ράτωσης τοκετού σε 81 περιπτώσεις ο τοκε-
τός ήταν φυσιολογικός, σε 17 υποβοηθούμε-
νος κολπικός τοκετός ενώ 47 έγκυες υποβλή-
θηκαν σε καισαρική τομή. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματά της μελέτης οι έγκυες ταξινο-
μήθηκαν σε 3 ομάδες: Α) 7 έγκυες με μήκος
τραχήλου <20mm,  Β) 25 έγκυες με μήκος
τραχήλου 20-30mm και Γ) 113 έγκυες με μή-
κος τραχήλου >30mm (Εικόνα  1). Από τις 5
έγκυες με  ιστορικό καθ’ έξι εκτρώσεων οι
τέσσερεις ανήκαν στην ομάδα Α και η μία
στην ομάδα Β. Σε μία  έγκυο της ομάδας Α
και σε δύο από την ομάδα  Β χορηγήθηκε
από του στόματος αντιβίωση λόγω ουρολοί-
μωξης. Σε δύο άλλες έγκυες χορηγήθηκε για
τρεις ημέρες κολπική αντιμυκητισιακή αγω-
γή. Σε όλες τις έγκυες της μελέτης το Bishop
score ήταν κατά την αρχική κολπική εξέταση
<3 και σε καμία περίπτωση δεν διαπιστώθη-
κε διαστολή του τραχηλικού στομίου.  Από τις
145 έγκυες που συμμετείχαν στη μελέτη οι 12
είχαν ΠΤ (8.27%). Το χρονικό διάστημα απο-
περάτωσης  τοκετού ήταν κατά μέσο όρο η
35η εβδομάδα κύησης. Αναφορικά με την κα-
τανομή της εμφάνισης ΠΤ στις υπό μελέτη
ομάδες διαπιστώθηκε ότι αυτή περιελάμβανε
όλες τις έγκυες της ομάδας Α (7), 3 από την
ομάδα Β και 2 από την ομάδα Γ (Εικόνα  2).
Ειδικότερα στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι
τιμές μέτρησης του μήκους του τραχήλου, η
εβδομάδα μέτρησης, ο τόκος καθώς και το
χρονικό διάστημα που μεσολάβησε έως  την

εβδομάδα εμφάνισης του ΠΤ. Οι 22 από τις
25 γυναίκες της ομάδας Β (88%) και οι 111
από τις 113 της ομάδας Γ (98.2%) είχαν τελει-
όμηνο τοκετό. Η ανάλυση των ευρημάτων μας
έδειξε υψηλή πιθανότητα εμφάνισης ΠΤ όταν
το μήκος του τραχήλου ήταν <20mm
(P<0.0001) καθώς και υψηλή θετική και αρ-
νητική προγνωστική αξία των μετρήσεων (Πί-
νακας 2). Η μέση τιμή της εβδομάδας μέτρη-
σης του μήκους του τραχήλου και της εμφάνι-
σης των τοκετών για τις 3 ομάδες εγκύων  της
μελέτης μας απεικονίζονται στον Πίνακα 3.
Σε καμία έγκυο δεν πραγματοποιήθηκε περί-
δεση τραχήλου, συμπεριλαμβανομένων και
αυτών της ομάδας Α. Μία έγκυος γέννησε
την 33η εβδομάδα μετά από 21 ημέρες από
τον 1ο υπερηχογραφικό έλεγχο, τρεις  την
35η  εβδομάδα μετά από 10 ημέρες παραμο-
νής στο νοσοκομείο και οι υπόλοιπες 8 λίγο
πριν την συμπλήρωση της 37ης εβδομάδας
χωρίς να έχει προηγηθεί εισαγωγή στο Νοσο-
κομείο. Τα πρόωρα νεογνά παραπέμφθηκαν
μετά τον τοκετό για παρακολούθηση στην
ΜΕΘΝ με άριστο περιγεννητικό αποτέλεσμα.
Στις έγκυες των ομάδων Α και Β  είχαν χορη-
γηθεί  προληπτικά στεροειδή (12mg βηταμε-
θαζόνης σε δύο δόσεις με διαφορά 24 ωρών)
μετά την συμπλήρωση της  25ης εβδομάδες.
Μόνο στη μια από τις δύο έγκυες γυναίκες της
ομάδας Γ που είχαν ΠΤ χορηγήθηκε μία δόση
βηταμεθαζόνης 12mg - ενώ στην άλλη έγκυο
δεν δόθηκε λόγω γρήγορης εξέλιξης του τοκε-
τού. Στα τελειόμηνα νεογνά δεν διαπιστώθη-
κε παθολογικό περιγεννητικό αποτέλεσμα. Σε
καμία έγκυο που συμμετείχε στην μελέτη μας
δεν διαγνώστηκε καθυστέρηση της ενδομή-
τριας ανάπτυξης ή προεκλαμψία. Τα σωματι-
κά βάρη των νεογνών ανεξάρτητα της ομάδας
ταξινόμησης των εγκύων ήταν ανάλογα των
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Πίνακας 2. Θετική και αρνητική προγνωστική αξία της μέτρησης του μήκους του τραχήλου της μήτρας
μεταξύ 24ης και 29ης εβδομάδας κύησης στην εμφάνιση ΠΤ.

Κατανομή Νο % στην ομάδα % των ΠΤ PPV (%) NPV (%)

Πρόωρων Τοκετών μελέτης

Ομάδα Α 7 100(7/7) 58.33(7/12) 100 96

Ομάδα Β 3 12(3/25) 25(3/12) 12 92.5

Ομάδα Γ 2 1.77(2/113) 16.66(2/12) 1.7 68.7
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εβδομάδων κύησης κατά τον τοκετό. Το ποσο-
στό εκτέλεσης ΚΤ ανέρχονταν στην ομάδα
των προώρων σε 83.3% (10/12), ενώ το αντί-
στοιχο ποσοστό στα τελειόμηνα νεογνά ήταν
27.8% (37/133). Σε 10/133 έγκυες (7.5%), όλες
προερχόμενες από την ομάδα Γ, ο τοκετός
αποπερατώθηκε μετά την 41η εβδομάδα κύη-
σης. Τέλος, σε 40 τελειόμηνες κυήσεις (30%)
πραγματοποιήθηκε πρόκληση τοκετού λόγω
χαμηλού Bishop–score (<2).

Συζήτηση
Ο πρόωρος τοκετός εξακολουθεί να επιπλέ-
κει το 11-12% του συνόλου των κυήσεων με
μία ελαφρώς αυξητική τάση τα τελευταία
χρόνια, η οποία αποδίδεται μόνο εν μέρει
στην αύξηση των πολύδυμων κυήσεων13,14. Η
επίπτωση του ΠΤ στη δημόσια υγεία είναι πο-
λύ σοβαρή καθώς ευθύνεται για το 70% της
νεογνικής θνησιμότητας και για το 50% εκδή-
λωσης νευρολογικών προβλημάτων στην μετέ-
πειτα ζωή15. Συνεπώς είναι άμεση ανάγκη η
βελτίωση της διαγνωστικής ικανότητας μεθό-
δων ακριβούς πρόβλεψης, αποτελεσματικής
πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς και
η καθολική εφαρμογή πρωτοκόλλων τόσο για
τις κυήσεις υψηλού κινδύνου για ΠΤ όσο και
για το γενικό μαιευτικό πληθυσμό.16-19

Η αποτελεσματικότητα της  προληπτικής εκτέ-
λεσης περίδεσης του τραχήλου έχει αμφισβη-
τηθεί, καθώς αρκετοί ερευνητές διαπίστωσαν
την απουσία της προληπτικής της αξίας ενώ
παράλληλα η επεμβατική αυτή μέθοδος οδηγεί
ενίοτε σε αύξηση του κινδύνου προωρότητας
μέσω της τοπικής εκδήλωσης φλεγμονής που
προκαλεί20,21. Υπάρχουν εντούτοις αναφορές
που στηρίζουν το ότι η εκτέλεση προληπτικής
περίδεσης σε έγκυες με μήκος τραχήλου
<25mm  πριν  την 27η  εβδομάδα μειώνει ση-
μαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης ΠΤ22.

Την τελευταία δεκαπενταετία παρατηρείται μία
έξαρση της ερευνητικής προσπάθειας διερεύ-
νησης της σχέσης μεταξύ υπερηχογραφικού
ελέγχου του μήκους και άλλων χαρακτηριστι-
κών του τραχήλου της μήτρας και της πρόβλεψη
της πιθανότητας εκδήλωσης ΠΤ23. Υπάρχουν
διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με την ηλι-
κία κύησης κατά την οποία θα πρέπει να εξετά-
ζεται ο τράχηλος υπερηχογραφικά. Υποστηρί-
ζεται από ορισμένους συγγραφείς ότι ο αρχικός
έλεγχος πρέπει να γίνεται μεταξύ 14-18 εβδο-
μάδων κύησης, ενώ άλλοι προτείνουν ότι πρέ-
πει να γίνεται νωρίτερα, δηλαδή στις 9-12 εβδο-
μάδες24-26. Έχει πάντως καθιερωθεί σαν εξέτα-
ση ρουτίνας στα περισσότερα κέντρα διεθνώς η
εκτίμηση του μήκους του τραχήλου είτε διακοι-
λιακά είτε διακολπικά κατά τη διάρκεια του
αναλυτικού υπερηχογραφικού ελέγχου του εμ-
βρύου, την 20η – 23η εβδομάδα κύησης.
Στην μελέτη μας που περιελάβανε ένα σχετικά
ικανοποιητικό αριθμό ασυμπτωματικών εγκύων
γυναικών χαμηλού κινδύνου για εκδήλωση ΠΤ
διαπιστώθηκε πράγματι σημαντική στατιστική
σχέση μεταξύ της υπερηχογραφικής μέτρησης
μήκους τραχήλου <2 cm και της αυξημένης πι-
θανότητας ΠΤ - παρόλο που οι μετρήσεις έγιναν
μετά την 24η εβδομάδα κύησης. Σε ανάλογα συ-
μπεράσματα κατέληξαν οι  Jams et al. (1996)
σύμφωνα με τους οποίους διαπιστώθηκε αρνητι-
κή συσχέτιση μεταξύ του μήκους του τραχήλου
(μεταξύ 24ης και 28ης εβδομάδας κύησης) και
του κινδύνου προωρότητας26. 
Συμπερασματικά με βάση τα αποτελέσματα
της μελέτης μας πιστεύουμε ότι είναι σημαντι-
κή η συμβολή της διακολπικής υπερηχογρα-
φίας στις αρχές του 3ου τριμήνου της κύησης
στην έγκαιρη αναγνώριση των κυήσεων με
σχετικά αυξημένο κίνδυνο για εκδήλωση
πρόωρου τοκετού - σε έγκυες χωρίς προηγού-
μενο επιβαρυντικό ιστορικό. 
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Πίνακας 3. Η μέση τιμή της εβδομάδας μέτρησης του μήκους του τραχήλου της μήτρας, του μήκους του
και της εβδομάδας τοκετού στις υποομάδες της μελέτης.

Μέση τιμή ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ

Εβδομάδα Μέτρησης Μήκους Τραχήλου 26,8 26,8 26,8

Μήκος Τραχήλου (mm) 18,4 26,1 41,2

Εβδομάδα Τοκετού 34,1 38,6 39,1
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Summary
Objective: The aim of our study was to investi-
gate whether the evaluation of cervical length,
by transvaginal sonography, is a useful proce-
dure for the prediction of preterm labor, in
asymptomatic women with no other pregnan-
cy complications.
Methods: Inclusion criteria for the study were:
a) singleton pregnancy; b) alive fetuses with
cephalic presentation; c) unruptured mem-
branes; and d) absence of vaginal bleeding or
uterine contractions. The women were recruit-
ed in the third trimester of pregnancy at the
Department of Obstetrics and Gynecology,
Alexandroupolis University Hospital, Greece.
The measurement of cervical length (CL), by
transvaginal ultrasound examination, was per-
formed between the 24th and 29th week of ges-
tation (a median value of 27 weeks’ gestation).
According to the results the pregnant women
were classified into three groups: group A) 7
pregnancies with CL<20mm; group B) 25
pregnancies with CL between 20-30mm; and
group C) 113 pregnancies with CL>30mm. 
Results: The analysis of our findings indicated
an increased rate (100%) of preterm labor in
women with CL<20mm, and a low (12%) or
very low (1.7%) risk in the women of groups B
and C, respectively.
Conclusion: According to our results the mea-
surement of the cervical length in the third
trimester of pregnancy, by transvaginal sonog-
raphy, is a reliable and useful method for the

prediction of preterm labor.  
Key words: cervical length, transvaginal ultrasonogram, 3rd ges-

tational trimester, preterm labor
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Υμενική έκφυση 

της ομφαλίδος- 

προδρομικά αγγεία.

Περιγραφή περίπτωσης

Περίληψη

Η παρουσίαση του περιστατικού μας αφορά στην επιτυχή έκβα-

ση τοκετού σε τελειόμηνη εγκυμοσύνη με υμενική έκφυση της

ομφαλίδος. Έγκυος πρωτοτόκος με ελεύθερο ατομικό και μαιευ-

τικό ιστορικό διανύοντας την 39η εβδομάδα της εγκυμοσύνης ει-

σήχθη στο μαιευτήριο της κλινικής μας με συμπτωματολογία

αυτόματης έναρξης τοκετού. Η αιφνίδια και σημαντικού βαθμού

κολπική αιμορραγία που διαπιστώθηκε αμέσως μετά από την τε-

χνητή ρήξη των εμβρυικών υμένων συνοδευόμενη από επιβρα-

δύνσεις του εμβρυικού καρδιακού ρυθμού έθεσε την πιθανή διά-

γνωση της υμενικής έκφυσης της ομφαλίδος – προδρομικών αγ-

γείων και η επίτοκος υποβλήθηκε σε επείγουσα καισαρική τομή.

Μετά από την έξοδο του εμβρύου και του πλακούντα διαπιστώ-

θηκε η ύπαρξη υμενικής έκφυσης της ομφαλίδος. Η καισαρική

τομή διεξήχθηκε ομαλά με φυσιολογικές απώλειες αίματος. Δεν

κρίθηκε αναγκαία η εκτέλεση μετάγγισης αίματος στο νεογνό.

Το νεογνό δεν χρειάσθηκε νεογνολογική υποστήριξη. Μετά από

ομαλή μετεγχειρητική πορεία εξήλθε μαζί με τη λεχωίδα την πέ-

μπτη ημέρα νοσηλείας. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται με

βάση τα σύγχρονα δεδομένα μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκό-

πηση της σπάνιας αυτής νοσολογικής οντότητας, αναφορικά κυ-

ρίως με τη διάγνωση, την αντιμετώπιση και την πρόγνωση.

Λέξεις - κλειδιά: υμενική πρόσφυση ομφάλιου λώρου, προδρομικά αγγεία, 

διάγνωση, αντιμετώπιση, πρόγνωσηÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

Εισαγωγήˆˆˆ
Η υμενική έκφυση της ομφαλίδος λιγότερο συχνά, και συχνό-
τερα η περιφερειακή ή επιχείλια έκφυση συγκαταλέγονται
ανάμεσα στις πιο επικίνδυνες ανατομικές ανωμαλίες του ομ-
φάλιου λώρου και κατέχουν ξεχωριστή θέση στην πρόκληση
εμβρυικής δυσφορίας από διαταραχή της κυκλοφορίας του
αίματος στα ομφαλικά αγγεία. Ως υμενική ορίζεται η έκφυση
κατά την οποία ο ομφάλιος λώρος δεν καταφύεται αποκλει-
στικά στο χοριονικό δίκτυο, αλλά, τουλάχιστον εν μέρει, στις
εμβρυικές μεμβράνες. Τα ομφαλικά αγγεία διαχωρίζονται
κατά την πορεία τους πάνω στους υμένες πριν φτάσουν στην
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περιφέρεια του πλακούντα. Τα εμβρυικά αγ-
γεία που σχετίζονται με την υμενική έκφυση
της ομφαλίδος και προβάλλουν μπροστά από
την προβάλλουσα μοίρα του εμβρύου (εικόνα
1) ονομάζονται προδρομικά αγγεία.1

Η υμενική έκφυση της ομφαλίδος και τα προ-
δρομικά αγγεία αποτελούν μια σπάνια, αλλά
ταυτόχρονα απειλητική για τη ζωή του νεο-
γνού κατάσταση. Η υμενική έκφυση της ομ-
φαλίδος εκτιμάται ότι συναντάται περίπου
στο 1% των μονοδύμων κυήσεων,2 ενώ σε
πλακούντες διδύμων κυήσεων είναι περίπου 7
– 8 φορές συχνότερη. Στις πολύδυμες κυήσεις
η συχνότητα εμφάνισης της υμενικής έκφυσης
της ομφαλίδος και των προδρομικών αγγείων
υπολογίζεται ότι είναι ακόμη μεγαλύτερη, κα-
θόσον είναι πιο πιθανό τα ομφαλικά αγγεία
να βρίσκονται ανάμεσα στους εμβρυικούς
υμένες που χωρίζουν τα έμβρυα.3 Γενικά, η
συχνότητα εμφάνισης των προδρομικών αγ-
γείων που σχετίζονται με την υμενική έκφυση
της ομφαλίδος υπολογίζεται ότι αφορά περί-
που σε μία περίπτωση ανά 2000 έως 3000 το-
κετούς.4 Στo παρόν άρθρο μετά την παρου-
σίαση του περιστατικού μας επιχειρείται με
βάση τη συστηματική παράθεση και επεξερ-
γασία των σύγχρονων βιβλιογραφικών ανα-
φορών μια σύντομη ανασκόπηση της υμενικής
έκφυσης της ομφαλίδος και των προδρομικών
αγγείων, αναφορικά κυρίως με τη διάγνωση,
την αντιμετώπιση και την πρόγνωση, η ορθή
γνώση των οποίων είναι δυνατόν να συμβάλ-
λει στη μείωση του αυξημένου κινδύνου περι-
γεννητικής νοσηρότητας και θνησιμότητας.

Περιγραφή περίπτωσης
Η περιγραφή της περίπτωσης αφορά σε
έγκυο πρωτοτόκο με ελεύθερο ατομικό και
μαιευτικό ιστορικό η οποία διανύοντας την
39η εβδομάδα της εγκυμοσύνης προσήλθε
στο εξωτερικό ιατρείο της κλινικής μας με
συμπτωματολογία αυτόματης έναρξης τοκε-
τού. Μετά από την εισαγωγή της επιτόκου
στο μαιευτήριο, κατά την κλινική εξέταση η
διαστολή του τραχήλου εκτιμήθηκε στα 3 – 4
εκατοστά. Το εμβρυοθυλάκιο ήταν άρρηκτο
και η προβολή του εμβρύου ήταν κεφαλική. Ο
πλακούντας, όπως αυτός κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης είχε εκτιμηθεί υπερηχογρα-
φικά ήταν σε οπίσθια υψηλή θέση. Το καρ-
διοτοκογράφημα ήταν ικανοποιητικό. Τέθηκε

ωδινοποιητικός ορός (Ringer 1000ml με 10
μονάδες ωκυτοκίνης και ρυθμό χορήγησης
40ml την ώρα) με σκοπό την ενίσχυση των
ωδινών της μήτρας και την πρόοδο του τοκε-
τού. Η αιφνίδια και σημαντικού βαθμού κολ-
πική αιμορραγία που διαπιστώθηκε αμέσως
μετά από την τεχνητή ρήξη των εμβρυικών
υμένων συνοδευόμενη από επιβραδύνσεις
του εμβρυικού καρδιακού ρυθμού έθεσε την
πιθανή διάγνωση της υμενικής πρόσφυσης
του ομφάλιου λώρου και των προδρομικών
αγγείων και η επίτοκος υποβλήθηκε σε επεί-
γουσα καισαρική τομή. Μετά από την έξοδο
του εμβρύου και του πλακούντα διαπιστώθη-
κε η ύπαρξη υμενικής έκφυσης της ομφαλίδος
(εικόνα 2). Η καισαρική τομή διεξήχθηκε
ομαλά με φυσιολογικές απώλειες αίματος.
Δεν κρίθηκε αναγκαία η εκτέλεση μετάγγι-
σης αίματος στο νεογνό. Το νεογνό δεν χρει-
άσθηκε ειδική νεογνολογική υποστήριξη. 
Μετά από ομαλή μετεγχειρητική πορεία η λεχω-
ίδα μαζί με το νεογνό σε καλή γενική κατάσταση
εξήλθαν από την κλινική μας την 5η ημέρα νοση-
λείας με οδηγία για επανεξέταση στο τακτικό
εξωτερικό ιατρείο μετά το τέλος της λοχείας. 

Συζήτηση
Αν και παλιότερα πιστευόταν ότι η υμενική
έκφυση της ομφαλίδος δεν δημιουργεί προ-
βλήματα στην ομαλή εξέλιξη της εγκυμοσύ-
νης, με βάση τα νεότερα βιβλιογραφικά δε-
δομένα οι περισσότεροι από τους ερευνητές
πιστεύουν ότι η κατάσταση αυτή αυξάνει τα
ποσοστά έκλυσης πρόωρου τοκετού, χαμηλού
βάρους γέννησης νεογνών, εμβρυικής δυσχέ-
ρειας, απώλειας του εμβρύου,5 καθώς επίσης
και τα ποσοστά καισαρικής τομής.6 Η κλινική
διάγνωση της υμενικής έκφυσης της ομφαλί-
δος και των προδρομικών αγγείων στη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης και πριν από τη δια-
στολή του τραχήλου ή πριν από τη στιγμή της
ρήξης των εμβρυικών υμένων είναι αδύνατη.
Η κλινική υποψία διάγνωσης των προδρομι-
κών αγγείων είναι δυνατόν να τεθεί με την
έναρξη του τοκετού στις περιπτώσεις εκείνες
που κατά την κολπική εξέταση ψηλαφάται
αγγείο στις μεμβράνες που καλύπτουν την
προβάλλουσα μοίρα του εμβρύου, μέσω του
μερικώς ή πλήρως διεσταλμένου τραχήλου. Η
αιφνίδια και σημαντικού βαθμού κολπική αι-
μορραγία που διαπιστώνεται μετά από τη ρή-
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Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση προδρομικών
αγγείων.
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ξη των εμβρυικών υμένων και συνοδεύεται
από εμβρυική ταχυκαρδία, κυματοειδή εμ-
βρυικό ρυθμό ή από άλλα σημεία εμβρυικής
δυσφορίας (δική μας περίπτωση) είναι δυνα-
τόν να υποδηλώνει εμβρυική αιμορραγία με-
τά από ρήξη προδρομικών αγγείων. Σε περί-
πτωση που δεν έχει συμβεί ρήξη των εμβρυι-
κών υμένων η διάγνωση των προδρομικών
αγγείων σε τελειόμηνη εγκυμοσύνη είναι δυ-
νατόν να τεκμηριωθεί με την αμνιοσκόπηση.7

H προγεννητική διάγνωση της υμενικής έκ-
φυσης της ομφαλίδος και των προδρομικών
αγγείων δεν είναι εύκολη. Η διαγνωστική
αξία των υπερήχων στην υμενική έκφυση της
ομφαλίδος έχει ευαισθησία 67% και ειδικό-
τητα 100% στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμο-
σύνης.8 ενώ στο πρώτο τρίμηνο η διάγνωση εί-
ναι επίσης πιθανή.9 Ο καλύτερος χρόνος για
την προγεννητική διάγνωση των προδρομικών
αγγείων είναι το δεύτερο τρίμηνο της κύη-
σης.10 Παρόλα αυτά όμως, η ευρεία χρήση σή-
μερα της τρισδιάστατης υπερηχοτομογραφίας
και της διακολπικής Power Doppler υπερηχο-
γραφίας έχει αυξήσει σημαντικά τη διαγνω-
στική ακρίβεια της κατάστασης αυτής πριν
από τον τοκετό.11 Επίσης, η τομογραφία μα-
γνητικού συντονισμού θα μπορούσε να είναι
χρήσιμη στη διάγνωση των προδρομικών αγ-
γείων σε κάθε περίπτωση που η σχέση μεταξύ
της θέσης του πλακούντα και της θέσης των
ύποπτων υπό εξέταση αγγείων δεν μπορεί να
εκτιμηθεί ευκρινώς με το υπερηχογράφημα.12

Η θεραπευτική προσέγγιση των εγκύων με
υμενική έκφυση της ομφαλίδος – προδρομι-
κών αγγείων εξαρτάται από τη χρονική στιγμή
της διάγνωσης. Σε περίπτωση που η διάγνωση

γίνει στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, συνήθως
στο δεύτερο τρίμηνο, η προγραμματισμένη
καισαρική τομή όσο το δυνατόν προς το τέλος
της κύησης και μετά από τη χορήγηση κορτι-
κοστεροειδών φαρμάκων μεταξύ της 28ης και
της 32ης εβδομάδας με σκοπό την πνευμονική
ωρίμανση του εμβρύου αποτελεί τον ενδεδειγ-
μένο τρόπο αποπεράτωσης του τοκετού. Η
επείγουσα καισαρική τομή έχει θέση σε όλες
εκείνες τις περιπτώσεις που η διάγνωση γίνε-
ται κατά τη διάρκεια του τοκετού μετά από τη
ρήξη των εμβρυικών υμένων, όπως και στη δι-
κή μας περίπτωση. Αν το έμβρυο γεννηθεί ζω-
ντανό ίσως απαιτηθεί η εκτέλεση μετάγγισης
αίματος, λόγω μεγάλης εμβρυικής αναιμίας.13

Η πρόγνωση για το έμβρυο εξαρτάται από την
έγκαιρη διάγνωση και τον βαθμό της απώλει-
ας εμβρυικού αίματος. Αν και έχει αναφερθεί
στη βιβλιογραφία ότι η εμβρυική θνησιμότητα
μπορεί να φτάσει μέχρι και το 50% – 75% των
περιπτώσεων μετά από τη ρήξη προδρομικών
αγγείων κατά τη διάρκεια του τοκετού, η
έγκαιρη προγεννητική διάγνωση βασισμένη
στις σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι έχει
μειώσει σημαντικά τον δείκτη περιγεννητικής
νοσηρότητας και θνησιμότητας.14

Συμπεράσματα
Η υμενική έκφυση της ομφαλίδος – προδρομικά
αγγεία δεν είναι συχνή. Η σύγχρονη διαγνωστι-
κή προσέγγιση της σπάνιας αυτής νοσολογικής
οντότητας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα
για την ομαλή εξέλιξη της εγκυμοσύνης και την
επιτυχή έκβαση του τοκετού. Η πρώιμη αναγνώ-

Εικόνα 2. Υμενική πρόσφυση του ομφάλιου λώρου (δι-
κή μας περίπτωση). Είναι εμφανής η έκφυση του ομ-
φάλιου λώρου από το εμβρυοθυλάκιο και η διαγραφή
των ομφαλικών αγγείων επί των εμβρυικών υμένων.
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ριση των συμπτωμάτων και των παραγόντων
κινδύνου που σχετίζονται με τη νόσο, καθώς και
η σωστή εφαρμογή της σύγχρονης εξελιγμένης
τεχνολογίας επιτρέπουν σήμερα την έγκαιρη
διάγνωση και την άμεση ορθή αντιμετώπιση,
προκειμένου να αποφευχθεί ένας αιφνίδιος νε-
ογνικός θάνατος στο μαιευτήριο.

Velamentous insertion of the umbilical

cord – vasa previa. case report
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Summary
The presentation of the case report relates to
our successful birth in full – term pregnancy
with velamentous cord insertion. Pregnant with
firstborn free individual and obstetrical history
covering the 39th week of pregnancy was ad-
mitted to our clinic with spontaneous labor.
The sudden and significant degree of vaginal
bleeding was immediately after artificial rup-
ture of fetal membranes accompanied by decel-
erations of fetal heart rate raised the possible
diagnosis of velamentous cord insertion – vasa
previa and the parturied underwent emergency
cesarean section. After the exit of the fetus and
placenta showed the existence of the valamen-
tous cord insertion. The cesarean was conduct-
ed smoothly with normal blood loss. There was
no need carrying blood transfusion in the
neonate. The infant did not have support
Neonatology. On the 5 day of hospitalization,
the puerperal with the newborn infant were in
good condition and were therefore discharged
from hospital. In this report after systematically
quoting and elaborating on contemporary bib-
liographic reports, we give a quick review of
this rare disease, particularly concerning the di-
agnosis, treatment and prognosis.

Key words: velamentous insertion of the umbilical cord, vasa

previa, diagnosis, management, prognosis.
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Δείκτες ελέγχου εμφάνισης προεκλαμψίας

Ο ρόλος του όγκου του πλακούντα στην έγκαιρη πρόβλεψη
επιπλοκών της κύησης

Υπερηχογραφική μέτρηση μήκους τραχήλου μεταξύ 24ης 
και 29ης εβδομάδας κύησης σε ασυμπτωματικές έγκυες 
και πρόωρος τοκετός

Υμενική έκφυση της ομφαλίδος- προδρομικά αγγεία. 
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