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Νεότερα δεδομένα στον  πληθυσμιακό έλεγχο (screening) χρωμοσω-
μικών ανωμαλιών στο πρώτο τρίμηνο της κύησης

Ρινικό οστό: Υπερηχογραφικός δείκτης ελέγχου ανευπλοϊδισμού

Συσχέτιση της διαφοράς βάρους ή του Κεφαλουραίου Μήκους μεταξύ
διδύμων και δυσμενούς περιγεννητικού αποτελέσματος

Υπερηχογραφική εκτίμηση των μαιευτικών κακώσεων του σφιγκτήρα
του πρωκτού

Κορτικοστεροειδή στην εγκυμοσύνη. Πότε και πώς;

Ovarian cancer: Can new markers make a difference?
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Περίληψη

Ο έλεγχος των πιθανοτήτων για χρωμοσωμικές ανωμαλίες στο

πρώτο τρίμηνο της κύησης (11η-13+6 εβδομάδα) βασίζεται στο

συνδυασμό της ηλικίας της μητέρας με εμβρυικούς υπερηχο-

γραφικούς  δείκτες  και βιοχημικές παραμέτρους στο αίμα της

μητέρας. Οι υπερηχογραφικοί δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούν-

ται στην καθημερινή κλινική πράξη είναι η αυχενική διαφάνεια

(ΑΔ), το ρινικό οστό (ΡΟ), η ροή στην τριγλώχινα βαλβίδα (ΤΒ)

της καρδιάς και η ροή στο φλεβώδη πόρο (ΦΠ) του εμβρύου.

Όσον αφορά στη συσχέτιση της ΑΔ και της Τρισωμίας 21 έχει

φανεί πως για ένα 5% ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων η ΑΔ μό-

νη της εμφανίζει ποσοστό ανίχνευσης 82% ενώ ο συνδυασμός

της με την ηλικία της μητέρας και τη βιοχημεία του πρώτου

τριμήνου (free β-hCG και PAPP-A) βελτιώνει το ποσοστό ανί-

χνευσης στο 93% (95% CI). Η προσθήκη στην παραπάνω συν-

δυασμένη εξέταση και άλλων υπερηχογραφικών δεικτών για δε-

δομένο ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων βελτιώνει πε-

ραιτέρω το ποσοστό ανίχνευσης Τρισωμίας 21. 

Ένας νέος υπό μελέτη υπερηχογραφικός δείκτης πρώτου τρι-

μήνου ο οποίος μπορεί να σχετίζεται τόσο με εμφάνιση βλαβών

του νωτιαίου σωλήνα όσο και με χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι

η ενδοκρανιακή διαφάνεια (ΕΔ). 

Προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των κυήσεων που εκτίθενται

σε κίνδυνο επιπλοκών που συνδέονται με τις διαγνωστικές

επεμβατικές μεθόδους όπως η λήψη χοριακών λαχνών και η

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.11, ΤΕΥΧ.2, ΣΕΛ. 41-47, 2014

41

Αλληλογραφία:

Βας. Σοφίας 82, 11528 Αθήνα

Τηλ 210 7707977

e-mail: makarios@hotmail.co.uk

Κατατέθηκε 10.10.2014

Έγινε δεκτή 12.10.2014

Ελευθεριάδης I. Μακάριος 

Diploma in Fetal Medicine

Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικο-

λογίας / Εμβρυομητρικής Ιατρικής ΕΚΠΑ

Νεότερα δεδομένα στον

πληθυσμιακό έλεγχο 

(screening) χρωμοσωμικών

ανωμαλιών στο πρώτο 

τρίμηνο της κύησης

Εισήγηση στο Ian Donald Greek Branch: 

6th  Advanced Course of Ultrasound in Obstetrics &Gynecology, 6-8/12/2013
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αμνιοπαρακέντηση, η έρευνα κατευθύνθηκε σε

μη επεμβατικές για την κύηση μεθόδους ανί-

χνευσης χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Σήμερα o

μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPT)

χρωμοσωμικών ανωμαλιών βασίζεται στην ανί-

χνευση του ελεύθερου εμβρυικού DNA (cffDNA)

στο αίμα της μητέρας.

Λέξεις - κλειδιά: αυχενική διαφάνεια, ρινικό οστό, τριγλώχι-

να βαλβίδα, φλεβώδης πόρος, μη επεμβατικός προγεννητι-

κός έλεγχος χρωμοσωμικών ανωμαλιών. 

Εισαγωγήˆˆˆ

Ο ανιχνευτικός έλεγχος (screening) για χρωμο-

σωμικές ανωμαλίες στο πρώτο τρίμηνο της κύη-

σης πραγματοποιείται σήμερα είτε με συνδυασμό

υπερηχογραφικών δεικτών του εμβρύου με βιοχη-

μικές παραμέτρους στο αίμα της μητέρας ή με

ανίχνευση και εξέταση του cffDNA επίσης στο

αίμα της μητέρας. 

Σκοπός του υπερηχογραφικού ελέγχου στο πρώτο

τρίμηνο της κύησης (11-13+6 εβδομάδες) είναι

αρχικά ο έλεγχος της βιωσιμότητας της κύησης, ο

προσδιορισμός του αριθμού των εμβρύων και ο

ακριβής προσδιορισμός της χοριονικότητας σε

περίπτωση πολύδυμης κύησης, ο προσδιορισμός

της ηλικίας της κύησης, η αδρή εκτίμηση της ανα-

τομίας του εμβρύου και τέλος ο έλεγχος των δει-

κτών για χρωμομοσωμικές ανωμαλίες. 

Από την άλλη πλευρά σκοπός του NIPT είναι να

περιορίσει το άγχος που προκαλείται από την

εφαρμογή διαφορετικών συνδυασμών υπερηχο-

γραφικών δεικτών του εμβρύου με βιοχημικές πα-

ραμέτρους από το μητρικό αίμα με άλλοτε άλλα

ποστοστά ανίχνευσης και ψευδώς θετικά αποτε-

λέσματα μειώνοντας ταυτόχρονα τον αριθμό των

περιστατικών που εκτίθενται σε κίνδυνο επιπλο-

κών που συνδέονται με τις επεμβατικές μεθόδους

διάγνωσης χρωμοσωμικών ανωμαλιών όπως η λή-

ψη χοριακών λαχνών (CVS) και η αμνιοπαρακέν-

τηση. 

Υπερηχογραφικοί δείκτες χρωμοσωμικών ανω-

μαλιών πρώτου τριμήνου και συνδυασμός τους

με βιοχημικές παραμέτρους στο αίμα της μητέ-

ρας

Ο περισσότερο καθιερωμένος υπερηχογραφικός

δείκτης χρωμοσωμικών ανωμαλιών στο πρώτο

τρίμηνο της κύησης είναι η αυχενική διαφάνεια

(ΑΔ). Η μέτρησή της γίνεται μεταξύ 11ης - 13+6

εβδομάδας με το έμβρυο σε ουδέτερη θέση και σε

μέση επιμήκη τομή εστιασμένη στην κεφαλή και

στο άνω τριτημόριο του θώρακα. Η ΑΔ είναι το

υγρό μεταξύ του μαλακού ιστού πίσω από τον αυ-

χένα και το δέρμα πίσω από τον αυχένα του εμ-

βρύου (εικόνα 1). Αυξημένη θεωρείται η ΑΔ όταν

βρίσκεται πάνω από την 95η εκατοστιαία θέση

(εκ. θέση) για την ηλικία της κύησης1. 

Η αυξημένη ΑΔ σχετίζεται συχνότερα με χρωμο-

σωμικές ανωμαλίες και η συσχέτιση της ΑΔ με

παθολογικό καρυότυπο αυξάνει αυξανομένης της

τιμής της ΑΔ. 

Ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η ΑΔ> 95η

εκ.θέση σχετίζεται με φυσιολογικό έμβρυο, εκτός

από χρωμοσωμικές ανωμαλίες μπορεί να σχετίζε-

ται με γενετικά σύνδρομα, συγγενείς καρδιοπά-

θειες ή ανωμαλίες της διάπλασης και ο κίνδυνος

αυξάνει επίσης όσο αυξάνει η τιμή της ΑΔ2. 

Ειδικότερα για τις συγγενείς καρδιοπάθειες (ΣΚ)

με συχνότητα εμφάνισης 5:1000 κυήσεις έχει απο-

δειχθεί πως αυξημένη ΑΔ στο πρώτο τρίμηνο

μπορεί να ανιχνεύσει το 40% των εμβρύων με ΣΚ

και πως ΑΔ > 3,5 mm αποτελεί προγνωστικό δεί-

κτη εμφάνισης ΣΚ ισχυρότερο από το οικογενει-

ακό ιστορικό3. 

Πολυκεντρική μελέτη  η οποία διερεύνησε τη σχέ-

ση της κατανομής της ΑΔ με συγκεκριμένους τύ-

πους ΣΚ και την ηλικία κύησης της διάγνωσης, η

οποία συμπεριέλαβε  637 ΣΚ με γνωστό καρυότυ-

πο και μέτρηση ΑΔ, και στην οποία αυξημένη ΑΔ

> 3.5 mm μετρήθηκε στο 22.9% των φυσιολογι-

κών χρωμοσωμικά εμβρύων (n = 397) και στο

58.8% των μη φυσιολογικών (n = 240), έδειξε πως

δεν παρατηρείται συσχέτιση μεταξύ αυξημένης

ΑΔ και συγκεκριμένων τύπων ΣΚ. Η μέση ηλικία

κύησης κατά τη διάγνωση των ΣΚ ήταν 22.1 εβδο-

μάδες σε ΑΔ < 3.5 mm και 16.1 εβδομάδες σε  ΑΔ

> 3.5 mm.  Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρα-
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σμα πως ΑΔ > 3.5 mm σχετίζεται με πρώιμη διά-

γνωση όλων των τύπων ΣΚ.4

Προοπτική μελέτη η οποία συμπεριέλαβε 3774

έμβρυα έδειξε πως όλες οι συγγενείς καρδιοπά-

θειες που σχετίζονται με αυξημένη ΑΔ μπορούν

ν’ανιχνευθούν από το πρώτο τρίμηνο της κύησης

με την εξέταση της τομής των τεσσάρων κοιλοτή-

των της καρδιάς του εμβρύου στις 11-13+6 εβδο-

μάδες5.

Πρόσφατη μετανάλυση η οποία διερεύνησε την

ευαισθησία και ειδικότητα της ΑΔ στη διάγνωση

ΣΚ σε έμβρυα με φυσιολογικό καρυότυπο και η

οποία συμπεριέλαβε 20 μελέτες και 205232 έμ-

βρυα με 537 μείζονες ΣΚ, έδειξε πως αυξημένη

ΑΔ > 95η εκ. θέση  εμφανίζει ευαισθησία 44.4%

και ειδικότητα 94.5% ενώ αυξημένη ΑΔ > 99%

εμφανίζει ευαισθησία 19.5% και ειδικότητα

99.1%. Συμπερασματικά, η αυξημένη τιμή ΑΔ

ανιχνεύει το 44% των ΣΚ σε έμβρυα με φυσιολο-

γικό καρυότυπο ενώ ΑΔ > 99η εκ. θέση το 20%

των ΣΚ6. 

Όσον αφορά στη συσχέτιση της ΑΔ και της Τρι-

σωμίας 21 έχει φανεί πως για ένα 5% ψευδώς θε-

τικών αποτελεσμάτων η ΑΔ μόνη της εμφανίζει

ποσοστό ανίχνευσης 82% ενώ ο συνδυασμός της

με την ηλικία της μητέρας και τη βιοχημεία του

πρώτου τριμήνου (free β-hCG και PAPP-A) βελ-

τιώνει το ποσοστό ανίχνευσης στο 93% (95%

CI)7.  

O συχνότερα χρησιμοποιούμενος στην κλινική

πράξη δείκτης χρωμοσωμικών ανωμαλιών πρώ-

του τριμήνου μετά την ΑΔ είναι το ρινικό οστό

(ΡΟ) (εικόνα 1).  Απουσιάζει στο 2,6% των ευ-

πλοειδικών εμβρύων και στο 60 % των εμβρύων

με Τρισωμία 21. Όσον αφορά στη συσχέτιση του

ΡΟ και της Τρισωμίας 21 έχει φανεί πως για ένα

2,9% ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων ο συνδυα-

σμός του ΡΟ με την ΑΔ, την ηλικία της μητέρας

και τη βιοχημεία του πρώτου τριμήνου (free β-

hCG και PAPP-A) βελτιώνει το ποσοστό ανίχνευ-

σης στο 92% (95% CI)8.  

Ένας άλλος υπερηχογραφικός δείκτης πρώτου

τριμήνου ο οποίος σχετίζεται με Τρισωμία 21 εί-

ναι η ροή στην τριγλώχινα βαλβίδα της καρδιάς

του εμβρύου. Η ροή είναι παθολογική στο 1 %

των ευπλοειδικών εμβρύων και στο 55,7 % των

εμβρύων με Τρισωμία 21. Όσον αφορά στη συ-

σχέτιση της ροής στην τριγλώχινα βαλβίδα με την

Τρισωμία 21 έχει φανεί πως για ένα 3% ψευδώς

θετικών αποτελεσμάτων ο συνδυασμός της με την

ΑΔ, τους εμβρυικούς καρδιακούς παλμούς

(ΕΚΠ), την ηλικία της μητέρας και τη βιοχημεία

του πρώτου τριμήνου (free β-hCG και PAPP-A)

βελτιώνει το ποσοστό ανίχνευσης στο 96% (95%

CI)9. 

Ο επόμενος τέλος υπερηχογραφικός δείκτης

πρώτου τριμήνου ο οποίος χρησιμοποιείται κλινι-

κά και μπορεί να σχετίζεται τόσο με χρωμοσωμι-

κές ανωμαλίες όσο και με ΣΚ, είναι η ροή στον

φλεβώδη πόρο (ΦΠ) του εμβρύου (εικόνα 2). Αυ-

ξημένη αντίσταση στη ροή στο ΦΠ παρατηρείται

στο 3 % των ευπλοειδικών εμβρύων, στο 65 %

των εμβρύων με Τρισωμία 21, στο 58% με Τρισω-

μία 18 και στο 55% με Τρισωμία 18. 

Ο δείκτης παλμικότητας του ΦΠ εμφανίζει δικό-

ρυφη κατανομή, μία εξαρτώμενη από το κεφα-

λουραίο μήκος του εμβρύου και μία ανεξάρτητη.

Στα ευπλοειδικά έμβρυα κυριαρχεί η εξαρτώμενη

από το κεφαλουραίο μήκος κατανομή (97% Λευ-

κή Φυλή & 93% Μαύρη) ενώ στα ανευπλοειδικά

έμβρυα κυριαρχεί η ανεξάρτητη (85% σε Τρισω-

μία 21 και 18 και  70% σε Τρισωμία 13. 

Όσον αφορά στον προσδιορισμό των πιθανοτή-

των για Τρισωμία 21 στο πρώτο τρίμηνο της κύη-

σης έχει φανεί πως για όριο κινδύνου 1:200 και

ένα 2,61% ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων ο

συνδυασμός του δείκτη παλμικότητας του ΦΠ με

την ΑΔ, την ηλικία της μητέρας και τη βιοχημεία

του πρώτου τριμήνου (free β-hCG και PAPP-A)

βελτιώνει το ποσοστό ανίχνευσης στο 96% (95%

CI)10.  

Επίσης έχει φανεί πως σε ευπλοειδικά έμβρυα με

αυξημένη ΑΔ και παθολογικό α-κύμα στο ΦΠ,

τριπλασιάζεται ο κίνδυνος εμφάνισης σοβαρής

συγγενούς καρδιοπάθειας11.  

Ένας νέος υπερηχογραφικός δείκτης πρώτου τρι-

μήνου ο οποίος αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνι-

σης βλαβών του νωτιαίου σωλήνα και μπορεί να

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.11, ΤΕΥΧ.2, ΣΕΛ. 41-47, 2014
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σχετίζεται με χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι η

ενδοκρανιακή διαφάνεια (ΕΔ). Η μέτρησή της

ακολουθεί τις ίδιες αρχές όπως και της ΑΔ μόνο

που τα όριά της αποτελούνται από το κάτω όριο

του εγκεφαλικού στελέχους (άνω όριο) και το χο-

ριοειδές πλέγμα της 4ης κοιλίας του εγκεφάλου

(κάτω όριο) (εικόνα 3). Έτσι σε περιπτώσεις δι-

σχιδούς ράχης παρατηρείται οπίσθια μετατόπιση

του εγκεφάλου με αποτέλεσμα να μην είναι ανι-

χνεύσιμη η ΕΔ12. 

Εκτός από τη συχέτισή της με δισχιδή ράχη έχει

περιγραφεί και συσχέτιση παθολογικής μέτρησης

ΕΔ με άλλες βλάβες νωτιαίου σωλήνα όπως δια-

στεματομυελία13 καθώς και ανίχνευση ανευπλοει-

δικών εμβρύων14.  

Ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών στο πρώτο

τρίμηνο της κύησης με εξέταση cffDNA (NIPT)

Κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ο προγεννη-

τικός έλεγχος Τρισωμίας 21 μετατοπίστηκε από

την ηλικία της μητέρας με βαθμό ανίχνευσης 30%

για ψευδώς θετικό αποτέλσμα 5% στο συνδυασμό

της ηλικίας της μητέρας με υπερηχογραφικούς

και βιοχημικούς δείκτες πρώτου τριμήνου με βαθ-

μό ανίχνευσης έως 95% για ψευδώς θετικό απο-

τέλσμα 5%. Η δε διάγνωση των χρωμοσωμικών

ανωμαλιών μετατοπίστηκε και αυτή από την

αμνιοπαρακέντηση στο δεύτερο τρίμηνο της κύη-

σης στη λήψη χοριακών λαχνών στο πρώτο τρίμη-

νο της κύησης. Οι παραπάνω επεμβατικές εξετά-

σεις προσφέρουν τη δυνατότητα ταχείας διάγνω-

σης ανευπλοειδιών (QF-PCR), συμβατικού κα-

ρυότυπου ή και μοριακού καρυότυπου (aCGH)

με σχεδόν 100% αξιοπιστία αλλά με έναν μικρό

κίνδυνο αποβολής (περίπου 0,5 %). Προκειμένου

αφενός να περιοριστεί το άγχος και η ανασφά-

λεια που προκαλείται από την εφαρμογή πολλα-

πλών εξετάσεων με ψευδώς θετικά αποτελέσματα

και αφετέρου να μειωθεί ο αριθμός των κυήσεων

που εκτίθενται σε κίνδυνο επιπλοκών που συνδέ-

ονται με τις επεμβατικές μεθόδους η έρευνα κα-

τευθύνθηκε σε μη επεμβατικές για την κύηση με-

θόδους διάγνωσης χρωμοσωμικών ανωμαλιών.

Σήμερα o μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος

χρωμοσωμικών ανωμαλιών βασίζεται στην ανί-

χνευση του ελεύθερου εμβρυικού DNA στο αίμα

της μητέρας. Το ελεύθερο αυτό εμβρυικό DNA

είναι τροφοβλαστικής προέλευσης, αποτελεί το 5-

10% του συνολικού ελεύθερου DNA στην κυκλο-

φορία της μητέρας, ανιχνεύεται ήδη από την 7η

εβδομάδα της κύησης, η ποσότητά του αυξάνει με

την πρόοδο της κύησης και παρουσιάζει μικρό

χρόνο παραμονής στην κυκλοφορία της μητέρας

(ταχεία κάθαρση μετά τον τοκετό σε λιγότερο

από 24 ώρες). Κύριες μέθοδοι ανίχνευσης των εμ-

βρυικών ανευπλοειδιών αποτελούν οι Next Gen-

eration Sequencing (NGS) και Massively Parallel

Sequencing (MPS). 

Η μέθοδος δύναται να ανιχνεύσει περίπου το 99,5

% των περιπτώσεων με σύνδρομο Down με ποσο-

στό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων <0.5%. Χα-

μηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα παρουσιάζει

για την ανίχνευση των τρισωμιών 18 και 13. 

Ωστόσο επειδή οι μελέτες περιορίζονται κυρίως

σε περιστατικά υψηλού κινδύνου, το ποσοστό

ψευδώς θετικών αναμένεται να είναι μεγαλύτερο

αν εφαρμοστεί σε εγκυμοσύνες μέσου και χαμη-

λού κινδύνου. Επίσης μειονέκτημα της συγκεκρι-

μένης μεθόδου αποτελεί η πιθανότητα περίπου

4% αδυναμίας λήψης αποτελέσματος (κυρίως σε

παχύσαρκες εγκύους).  Λόγω της τροφοβλαστι-
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κής προέλευσης του ελεύθερου εμβρυικού DNA

δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη η συχνότητα παρου-

σίας μωσαϊκισμού. Έχει επενδυθεί ερευνητική

προσπάθεια ώστε να μπορούν να ελεγχθούν και

οι δίδυμες κυήσεις ενώ εκτός από τις συνήθεις

χρωμοσωμικές ανωμαλίες ο μη επεμβατικός

προγγενητικός έλεγχος μπορεί πλέον να συμπερι-

λάβει και ανευπλοειδίες του φύλου καθώς και

ορισμένα μικροελλειπτικά σύνδρομα (Di George,

Prader-Willi, Angelman, Cri-du-chat)15. 

Το κόστος της εξέτασης παραμένει ακόμη υψηλό

ωστόσο είναι βέβαιο πως η ανάγκη για μαζική

χρήση θα το μειώσει. 

Τα έως τώρα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως

η μη επεμβατική προγεννητική ανίχνευση  χρωμο-

σωμικών ανωμαλιών δεν πληροί τις προυποθέ-

σεις ορισμού της διαγνωστικής εξέτασης και απο-

τελεί υψηλής ευαισθησίας δοκιμασία ανίχνευ-

σης16.  

Λόγω της ύπαρξης ψευδώς θετικών αποτελεσμά-

των απαιτείται λήψη χοριακών λαχνών ή αμνιο-

παρακέντηση για να επιβεβαιωθεί ένα θετικό για

Τρισωμία 21αποτέλεσμα ύστερα από μη επεμβα-

τικό προγεννητικό έλεγχο17,18,19. 

Πρoκειμένου να προσδιοριστεί ποιες γυναίκες

θα πρέπει να υποβληθούν σε μη επεμβατικό προ-

γεννητικό έλεγχο, μία πρόσφατη μελέτη η οποία

συμπεριέλαβε 86.917 ευπλοειδικά έμβρυα και

324 περιπώσεις Τρισωμίας 21 έδειξε πως μπορεί

να επιτευχθεί ποσοστό ανίχνευσης συνδρόμου

Down 98% με ποσοστό επεμβατικών εξετάσεων

< 0.5% εάν υποβληθεί σε μη επεμβατικό προγεν-

νητικό έλεγχο το 35.8% των περιπτώσεων που

έχουν ανιχνευθεί ως υψηλού κινδύνου μετά από

συνδυασμό ΑΔ, free β-hCG και PAPP-A, το

21.4% των περιπτώσεων που έχουν ανιχνευθεί ως

υψηλού κινδύνου μετά από συνδυασμένο έλεγχο

με ΑΔ, free β-hCG, PAPP-A, PlGF και AFP  και

το 11.2%  των περιπτώσεων που έχουν ανιχνευθεί

ως υψηλού κινδύνου μετά από συνδυασμένο έλεγ-

χο με ΑΔ, free β-hCG, PAPP-A, PlGF, AFP και

DV-PIV. Αύξηση του ποσοστού ανίχνευσης από

98% σε 99% θα απαιτούσε >10% αύξηση στον

αριθμό των περιπτώσεων που θα χρειάζονταν μη

επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο20.

Δεδομένων των σημερινών δυνατοτήτων, πλεονε-

κτημάτων αλλά και περιορισμών του ΝΙΡΤ και

θεωρώντας τον ως μία συμπληρωματική και υπο-

στηρικτική μέθοδο στις έως τώρα υπάρχουσες

εξετάσεις, προτείνεται ο μη επεμβατικός έλεγχος

να συστήνεται κυρίως σε γυναίκες «ενδιάμεσου

κινδύνου» για χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Στις πε-

ριπτώσεις αυτές είναι ίσως αναγκαία η ενίσχυση

και υποστήριξη του αποτελέσματος που προκύ-

πτει από το screening 1ου τριμήνου ( ΑΔ με ή χω-

ρίς βιοχημεία) αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχουν

τόσο ανησυχητικά ευρήματα ώστε να συστηθεί

επεμβατική διάγνωση (CVS ή αμνιοπαρακέντη-

ση) δεδομένου και του κινδύνου αποβολής. Οριο-

θετώντας την έννοια του «ενδιάμεσου κινδύνου»
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μία πρόσφατη μελέτη από τη Δανία πρότεινε την

εφαρμογή NIPT σ’εκείνες τις εγκύους όπου το

screening 1ου τριμήνου δίνει πιθανότητα για Τρι-

σωμία 21 μεταξύ 1:100 και 1:1000. Στις περιπτώ-

σεις εκείνες όπου προέκυψε αυξημένη πιθανότη-

τα για Τρισωμία 21 ύστερα από screening 1ου τρι-

μήνου και πραγματοποιήθηκε διαγνωστικός

επεμβατικός έλεγχος, περίπου στο 1/3 των περι-

πτώσεων ανευπλοειδίας η χρωμοσωμική ανωμα-

λία ήταν κάτι άλλο πέρα από το σύνδρομο Down,

και επομένως οι περισσοτερες από αυτές τις πε-

ριπτώσεις θα χάνονταν με τις σημερινές δυνατό-

τητες του ΝΙΡΤ γεγονός το οποίο θα πρέπει να

αναφέρεται στη συμβουλευτική που προηγείται

του μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου21.

Συμπεράσματα

Έως σήμερα η ΑΔ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

δoκιμασιών ανίχνευσης χρωμοσωμικών ανωμα-

λιών με η χωρίς τη χρήση cffDNA, δεδομένου

πως αποτελεί επίσης δείκτη και άλλων χρωμοσω-

μικών ανωμαλιών, ΣΚ και γενετικών συνδρόμων.  

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος στις 11-13 εβδομά-

δες δεν περιλαμβάνει μόνο μέτρηση δεικτών για

προσδιορισμό πιθανοτήτων για χρωμοσωμικές

ανωμαλίες αλλά αποτελεί την πρώτη ευκαιρία για

έλεγχο της ανατομίας του εμβρύου και πρώιμη

διάγνωση  σοβαρών ανωμαλιών της διάπλασης. 

Ο σταδιακός έλεγχος Τρισωμίας 21 με ελεύθερο

εμβρυικό DNA βασισμένος στα αποτελέσματα

συνδυασμού υπερηχογραφικών και βιοχημικών

δεικτών πρώτου τριμήνου διατηρεί τα πλεονεκτή-

ματα των σύγχρονων μεθόδων ελέγχου χρωμοσω-

μικών ανωμαλιών αλλά με ταυτόχρονη αύξηση

του ποσοστού ανίχνευσης και μείωση του ποσο-

στού των επεμβατικών εξετάσεων. 

Σε κάθε περίπτωση ο μη επεμβατικός έλεχος

χρωμοσωμικών ανωμαλιών με ανίχνευση ελεύθε-

ρου εμβρυικού DNA στο αίμα της εγκύου θα πρέ-

πει να ακολουθεί συμβουλευτική στην οποία θα

εξηγείται πως δεν πρόκειται για διαγνωστική

εξέταση αλλά αποτελεί δοκιμασία ανίχνευσης με

την υψηλότερη μέχρι σήμερα  ευαισθησία. 

Ο μη επεμβατικος προγεννητικός έλεγχος ο οποί-

ος βασίζεται στη ανίχνευση ελεύθερου εμβρυικού

DNA στο αίμα της μητέρας αποτελεί μία εξαιρε-

τικά σημαντική νέα εξέταση με εντυπωσιακές δυ-

νατότητες και προοπτική.  Θα πρέπει να προσφέ-

ρεται σαν επιλογή η οποία υποστηρίζει και ενι-

σχύει τις υπάρχουσες εξετάσεις και σε καμία πε-

ρίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί πως καταρ-

γεί τις διαγνωστικές δυνατότητες του υπερηγρα-

φικού ελέγχου. 

Update on 1st trimester screening for
chromosomal abnormalities
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Summary

1rst trimester (11th - 13+6 weeks) screening

for chromosomal abnormalities is mainly

based on combination of maternal age with

fetal ultrasound markers and biochemical in-

dices in maternal blood. Ultrasound markers

that are used in clinical practice are nuchal

translucency (NT), nasal bone (NB), tricuspid

regurgitation (TR), and ductus venosus (DV)

PIV. For a false positive rate of 5% NT is as-

sociated with a detection rate of 82% for Tri-

somy 21 whereas the combination of NT with

maternal age and first trimester biochemistry

(free β-hCG and PAPP-A) can increase the

detection rate to 93% (95% CI). Combination

with additional ultrasound markers can fur-

ther increase the detection rate for Down’s. 

Furthemore,  a novel 1rst trimester fetal ultra-

sound marker associated with with neural

Ελευθεριάδης Μ.Ανιχνευτικός έλεγχος (screening) χρωμοσωμικών ανωμαλιών στο πρώτο τρίμηνο της κύησης
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tube defects as well as with chromosomal ab-

normalities is intracranial tranlucency (IT). 

In order to decrease the number of cases that

undergo invasive prenatal diagnosis (chorion-

ic villus sampling and/or amniocentesis) and

the consequent risk for miscarriage, research

has focused on non-invasive methods of pre-

natal diagnosis for chromosomal abnormali-

ties. Nowadays, non-invasive prenatal testing

(NIPT) for chromosomal abnormalities, is

based on detection of cell free fetal DNA

(cffDNA) in maternal blood. 

Key words: nuchal translucensy, nasal bone, tricuspid regurgita-

tion, ductus venosus, non-invasive prenatal testing. 
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Περίληψη

Απουσία ρινικού οστού στις 11-13 εβδομάδες παρατηρείται σε

1-2% των ευπλοειδικών εμβρύων, στο 60% των εμβρύων με σύν-

δρομο Down και στις μισές περίπου περιπτώσεις τρισωμίας 18

και 13. H απουσία ρινικού οστού εξαρτάται όχι μόνο από τον εμ-

βρυϊκό καρυότυπο, αλλά και από την εθνικότητα της μητέρας,

συνδέεται αντιστρόφως ανάλογα με το κεφαλοουραίο μήκος και

το ΡΑΡΡ-Α, και αυξάνει με  την αυχενική διαφάνεια  Η προσθή-

κη του ρινικού οστού στο συνδυασμένο screening του πρώτου

τριμήνου -με όριο κινδύνου 1: 100- μπορεί να ελαττώσει τα ψευ-

δώς θετικά αποτελέσματα της τάξης του 3% σε 2.5% διατηρών-

τας ποσοστό ανίχνευσης 91% για τρισωμία 21, και 100% για τρι-

σωμίες 18, 13 και σύνδρομο Turner.   

Η ακριβής μέση οβελιαία τομή του προσώπου είναι απαραίτητη

για την εκτίμηση του ακριβούς μήκους του ρινικού οστού στο

δεύτερο τρίμηνο της κύησης. Το μήκος του ρινικού οστού υπε-

ρεκτιμάται σε παρα-οβελιαίες και εγκάρσιες τομές καθώς τα 2/3

των εμβρύων με τρισωμία 21 έχουν αποκλίνοντα ρινικά οστά

ενώ το 97% των ευπλοειδικών εμβρύων εμφανίζουν πλήρη συνέ-

νωση των ρινικών οστών στη μέση γραμμή. Μετα-ανάλυση με-

λετών σχετικών με τους δείκτες υπερηχογραφικών ανωμαλιών

στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης έδειξε ότι η θετική και αρνητι-

κή προγνωστική αξία της απουσίας ή υποπλασίας του ρινικού

οστού είναι 23.3 και 0.46 αντίστοιχα. Σαν μεμονωμένος δείκτης

η υποπλασία του ρινικού οστού συνδέεται με 6-7πλάσιο κίνδυνο
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για σύνδρομο Down στις 14-24 εβδομάδες. Πρέ-

πει να τονισθεί η σημασία της κατάλληλης εξά-

σκησης και πιστοποίησης των εξεταστών για

την ανίχνευση δεικτών υπερηχογραφικών ανω-

μαλιών τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο τρί-

μηνο της κύησης καθώς και ο έλεγχος των απο-

τελεσμάτων τους.

Λέξεις - κλειδιά: ρινικό οστό, σύνδρομο DOWN, screening 

Εισαγωγήˆˆˆ

Το σύνδρομο Down συνδέεται με συγκεκριμένα

μορφολογικά χαρακτηριστικά όπως αυξημένη αυ-

χενική διαφάνεια στο πρώτο τρίμηνο, αυξημένη

αυχενική πτυχή και προ-ρινικό οίδημα στο δεύτε-

ρο τρίμηνο, και υποπλαστικό ρινικό οστό, υπο-

πλαστική άνω γνάθο και αυξημένη μετωπο-άνω

γναθική γωνία τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύ-

τερο τρίμηνο της κύησης.   Τα ρινικά οστά είναι

δύο μικρά επιμήκη οστά στο άνω-μέσο τμήμα του

προσώπου που σχηματίζουν με τη συνένωσή τους

τη γέφυρα της ρινός. Η οστεοποίηση των ρινικών

οστών αρχίζει μετά την 10η εβδομάδα της κύησης

από μεσεγχυματικό κέντρο το οποίο καλύπτει τη

χονδρογενή ρινική κάψα. Παρόλο που ο ακριβής

μηχανισμός  που οδηγεί σε ανωμαλίες της μύτης

στην τρισωμία 21 δεν είναι γνωστός, είναι πιθανό

διαταραχές του συνδετικού ιστού να ενέχονται

στη διαφορά στο μέγεθος ή στο βαθμό οστεοποί-

ησης του ρινικού οστού που παρατηρούνται σε

αυτήν την ανευπλοειδία. 

Σκελετικές ανωμαλίες σε τρισωμίες 

Το 1994 δημοσιεύθηκε η πρώτη μελέτη που αφο-

ρούσε ακτινολογική και ιστολογική εξέταση των

ρινικών οστών και της ύνιδας σε 62 έμβρυα χωρίς

ανωμαλίες1. Το ρινικό οστό πρωτοεμφανιζόταν

σε έμβρυα με κεφαλο-ουραίο μήκος 42 mm αρχι-

κά σαν ένα λεπτό επίμηκες οστέινο περίγραμμα

για να μεταβληθεί σταδιακά σε οστό σφηνοει-

δούς σχήματος. Ακολούθησαν ακτινολογικές πε-

ριγραφές σκελετικών δυσπλασιών σε έμβρυα με

χρωματοσωμικές ανωμαλίες: 19 από 31 έμβρυα

με τρισωμία 21 παρουσίαζαν δυσγενεσία ή αγε-

νεσία ρινικού οστού2 ενώ τα ρινικά οστά απου-

σίαζαν ή ήταν παθολογικά σε 8 από 10 έμβρυα με

τρισωμία 183 και σε 7 από 9 έμβρυα με τρισωμία

134. Το 1999 ανακοινώνονται τα συμπεράσματα

ακτινολογικών μελετών σε 60 έμβρυα με σύνδρο-

μο Down στις 15-40 εβδομάδες της κύησης σε

σύγκριση με 82 φυσιολογικά έμβρυα5. Τα χαρα-

κτηριστικά ευρήματα στην τρισωμία 21 αφορού-

σαν σε βραχυκεφαλία, απουσία οστεοποίησης ρι-

νικού οστού ανεξάρτητα από την ηλικία κύησης

στο 1/4 των περιπτώσεων, και υποπλασία της μέ-

σης φάλαγγας του 5ου δακτύλου του χεριού.

Εκτίμηση του ρινικού οστού στο πρώτο τρίμηνο

της κύησης

Το πρωτόκολλο για την εκτίμηση του ρινικού

οστού επιβάλλει η εξέταση να γίνεται από την

11η-14η εβδομάδα όταν το κεφαλο-ουραίο μήκος

του εμβρύου είναι 45-84 mm. Χρησιμοποιείται

μέση οβελιαία τομή του προσώπου με οδηγά ση-

μεία την ηχογενή άκρη της μύτης και το ορθογώ-

νιο σχήμα της υπερώας μπροστά, τον διαφανή

διεγκέφαλο στο κέντρο και την αυχενική μεμβρά-

νη πίσω. Στο εμβρυϊκό προφίλ θα πρέπει να δια-

κρίνονται τρεις γραμμές: μια ηχογενής γραμμή

πάνω από τη ράχη της μύτης που αντιπροσωπεύει

το ρινικό δέρμα, μια περισσότερο παχιά γραμμή

παράλληλη προς την προηγούμενη που αντιστοι-

χεί στο ρινικό οστό και τέλος μια γραμμή μπρο-

στά και πάνω από το ρινικό οστό που αντιστοιχεί

στο δέρμα που καλύπτει την άκρη της μύτης. Για

να απεικονισθούν αυτά τα ανατομικά στοιχεία

και να διαχωριστεί το ρινικό οστό σαν ξεχωριστή

δομή από το δέρμα πρέπει η μεγέθυνση της εικό-

νας να είναι τέτοια ώστε η κεφαλή και ο άνω θώ-

ρακας του εμβρύου να καταλαμβάνουν το μεγα-

λύτερο μέρος της οθόνης. 

Η γωνία πρόπτωσης της δέσμης των υπερήχων

έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία στην εκτίμηση

του ρινικού οστού. Το μέτωπο του ηχοβολέα δεν

πρέπει να είναι παράλληλο με το εμβρυϊκό προφίλ

αλλά να σχηματίζει γωνία 45ο ενώ η εξέταση πρέ-

πει να γίνεται με το έμβρυο να αντικρίζει τη δέ-

Ψαρρά Α.Ρινικό οστό: Μύθος ή πραγματικότητα; 
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σμη των υπερήχων.

Το ρινικό οστό στις 11-14 εβδομάδες της κύη-

σης. 

Το 2001 δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα μελέ-

της 701 εμβρυϊκών προφίλ στις 11-14 εβδομάδες

λίγο πριν τη διενέργεια βιοψίας τροφοβλάστης

για έλεγχο του καρυότυπου6. Η μέση ηλικία των

γυναικών ήταν 38 χρονών, το μέσο CRL ήταν 65

mm και η μέση ηλικία κύησης ήταν 12 εβδομάδες.

Το εμβρυϊκό προφίλ εξετάσθηκε επιτυχώς σε

όλες τις περιπτώσεις ενώ το ρινικό οστό ήταν

απών σε 43 από 59 έμβρυα με τρισωμία 21 και σε 3

από τα 603 έμβρυα με φυσιολογικό καρυότυπο. Η

απουσία του ρινικού οστού αύξανε τον κίνδυνο

χρωματοσωμικών ανωμαλιών κατά 140 φορές ενώ

η παρουσία του τον ελάττωνε κατά 3 φορές. Η εν-

σωμάτωση του ρινικού οστού στο screening με συν-

δυασμό ηλικίας μητέρας και αυχενικής διαφάνειας

μπορούσε να αυξήσει το ποσοστό ανίχνευσης χρω-

ματοσωμικών ανωμαλιών σε 85% και παράλληλα

να ελαττώσει τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε

1%. 

Το 2004 ακολούθησε μελέτη 5918 εμβρύων στην

11-14η εβδομάδα της κύησης, που εξέταζε την

επίδραση της εθνικότητας της μητέρας, του κεφα-

λοουραίου μήκους και της αυχενικής διαφάνειας

στην συχνότητα απουσίας ρινικού οστού τόσο στα

ευπλοειδικά όσο και στα έμβρυα με τρισωμία 217.

Το ρινικό οστό απουσίαζε στο 69% των εμβρύων

με τρισωμία 21 και στο 32% των εμβρύων με χρω-

ματοσωμικές ανωμαλίες. Η θετική και αρνητική

προγνωστική αξία για τρισωμία 21 με βάση το ρι-

νικό οστό υπολογίστηκε σε 28 και 0.3 αντίστοιχα.

Αφού λαμβανόταν υπόψη η εθνικότητα της μητέ-

ρας, ο υπολογιζόμενος με βάση την μητρική ηλι-

κία και την αυχενική διαφάνεια κίνδυνος για

χρωματοσωμικές ανωμαλίες αυξανόταν 28 φορές

εάν το ρινικό οστό απουσίαζε και μειωνόταν κα-

τά 3 φορές εάν το ρινικό οστό ήταν παρών.

Το μήκος ρινικού οστού στις 11-14 εβδομάδες

της κύησης

Η σχέση μεταξύ υποπλασίας της μύτης και χρω-

ματοσωμικών ανωμαλιών εξετάσθηκε μετρώντας

αυτό καθαυτό το μήκος του ρινικού οστού8. Σε

1092 έμβρυα ηλικίας 11-14 εβδομάδων ο καρυό-

τυπος ήταν φυσιολογικός σε 955 και παθολογικός

σε 137 περιπτώσεις. Στα φυσιολογικά έμβρυα το

μήκος του ρινικού οστού αυξανόταν γραμμικά με

την αύξηση του κεφαλοουραίου μήκους από μία

διάμεση τιμή 1.3 mm για CRL 45 mm σε 2.1 mm

για CRL 84 mm. Στα έμβρυα με σύνδρομο Down

η απεικόνιση του ρινικού οστού ήταν δυνατή μόνο

στο 1/3 των περιπτώσεων ενώ εκεί όπου υπήρχε

ρινικό οστό το μήκος του δεν ήταν στατιστικά ση-

μαντικά μικρότερο από ότι στα φυσιολογικά έμ-

βρυα. Το ίδιο ίσχυε και για τις υπόλοιπες χρωμα-

τοσωμικές ανωμαλίες. Έτσι θεωρήθηκε ότι η μέ-

τρηση αυτού καθαυτού του μήκους του ρινικού

οστού δεν ήταν χρήσιμη στο screening.

Το ρινικό οστό σαν μέθοδος screening στο πρώτο

τρίμηνο. 

Αντίθετα με την μελέτη των Cicero  και συν.7

όπου το εμβρυϊκό προφίλ εξετάσθηκε επιτυχώς

στο 98.9% και η ανίχνευση του συνδρόμου Down

έφθανε στο 69%, τα αποτελέσματα της FASTER

μελέτης στις ΗΠΑ ήταν απογοητευτικά9. Από

38.189 ασθενείς που έκαναν screening πρώτου

τριμήνου με συνδυασμό μητρικής ηλικίας και αυ-

χενικής διαφάνειας, το εμβρυϊκό προφίλ εξετά-

σθηκε σε 6324 περιπτώσεις ενώ μία αποδεκτή ει-

κόνα του ρινικού οστού ήταν δυνατή μόνο σε 4801

από αυτές. Υπήρχαν 11 περιπτώσεις συνδρόμου

Down και στις 9 από αυτές το ρινικό οστό περι-

γράφηκε ως παρόν ενώ στις άλλες 2 οι εξεταστές

δεν ήταν σε θέση να το κατατάξουν ως παρών ή

απών. Το χαμηλό ποσοστό επιτυχούς εξέτασης

(76%) υπήρξε σημαντικό σημείο κριτικής για αυ-

τό το τμήμα της μελέτης FASTER η οποία υπο-

γράμμιζε τη δυσκολία της εξέτασης και αμφισβη-

τούσε το ρόλο του ρινικού στο screening πρώτου

τριμήνου. To 2006 μελέτη σε πληθυσμό χαμηλού

κινδύνου στην Ισπανία προσδιόριζε την ευαισθη-

σία του ρινικού οστού στο 29%10 ενώ την ίδια

χρονιά δημοσιεύεται μία πολλή ενδιαφέρουσα

προοπτική μελέτη από το St George’s   του Λονδί-
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νου η οποία διαχώριζε τους πληθυσμούς των γυ-

ναικών σε υψηλού και χαμηλού κινδύνου κατα-

δεικνύοντας ότι το ποσοστό ανίχνευσης του συν-

δρόμου Down με βάση το ρινικό οστό ήταν 48%

και μόλις 17% αντίστοιχα11. Ακολουθεί μεγάλη

μελέτη πληθυσμού υψηλού κινδύνου με ποσοστό

απουσίας ρινικού 1.2% στο γενικό πληθυσμό και

68% στο σύνδρομο Down12 ενώ οι Sepulveda και

συν13 σε μικτό πληθυσμό αναφέρουν ξανά ποσο-

στό ανίχνευσης 42%. Η μεγαλύτερη πάντως και

πιο πρόσφατη μελέτη από το King’s College του

Λονδίνου κατέγραψε απουσία ρινικού οστού σε

73 από 122 έμβρυα με τρισωμία 21 ανεβάζοντας

το ποσοστό ανίχνευσης στο 60% για 2.6% ψευ-

δώς θετικά αποτελέσματα14.

Η σημασία της εμπειρίας του εξεταστή και οι

περιορισμοί της μεθόδου

Υπολογίζεται ότι απαιτούνται κατά μέσο όρο

τουλάχιστον 80 υπερηχογραφήματα από έμπει-

ρους υπερηχογραφιστές έτσι ώστε να μπορούν να

εκτιμήσουν το ρινικό οστό ενώ η  συμφωνία ανά-

μεσα  σε 2 ανεξάρτητους υπερηχογραφιστές για

την παρουσία ή απουσία του ρινικού οστού φθά-

νει το 98% και το ποσοστό επιτυχούς απεικόνισης

το 94-97%15. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναγνώρι-

ση ότι η απουσία ρινικού οστού  στα ευπλοειδικά

έμβρυα συνδέεται με την εθνικότητα της μητέρας

καθώς απαντάται σε 1.2%, 9% και 5% στην Καυ-

κάσια, στην Αφρικανική και στην Ασιατική φυλή

αντίστοιχα. Το κεφαλοουραίο μήκος του εμβρύου

και η αυχενική διαφάνεια συνδέονται επίσης με

την απουσία ρινικού οστού: 4.6% για CRL 45-64

mm και 1.4% για CRL από 65-84 mm, 1.8% για

αυχενική διαφάνεια <95η ε.α. και  12% για αυχε-

νική διαφάνεια >4.5mm16.

Το πλεονέκτημα της μεθόδου (αναφερόμενο πο-

σοστό ανίχνευσης τρισωμίας 21 48% για κάτω

από 1% ψευδώς θετικά αποτελέσματα) επισκιά-

ζεται από παράγοντες που δυσχεραίνουν την κα-

θολική κλινική εφαρμογή της17. Πρόκειται για εν-

δογενείς παράγοντες όπως το μικρό μήκος του

οστού που εμποδίζει την απεικόνιση, την παρου-

σία κενού ανάμεσα στα δύο οστά που θεωρητικά

τουλάχιστον μπορεί να εμποδίσει την απεικόνισή

τους στην ακριβή μέση οβελιαία τομή, την ελατ-

τωμένη ηχογένεια των ρινικών οστών σε πρώιμες

ηλικίες κύησης, την καθυστέρηση στην ωρίμανση

που επηρεάζει το ένα αλλά όχι το άλλο οστό και

τις διαφορές ανάλογα με την εθνικότητα. Οι τε-

χνικοί παράγοντες αφορούν πλημμελή τεχνική

υπερηχογραφίας, δυσμενή θέση του εμβρύου, δυ-

σκολία στο να επιτευχθεί καλή γωνία λήψης, το

βάρος της μητέρας και η παρουσία ουλών όπως

επίσης και η γειτνίαση του ρινικού με την μετωπι-

αία απόφυση της άνω γνάθου που μπορεί να

εκληφθεί λανθασμένα σαν ρινικό οστό.

Ο κυριότερος όμως παράγοντας που αναχαιτίζει

την καθολική εφαρμογή της μεθόδου έγκειται στο

γεγονός ότι η ερώτηση «υπάρχει» ή «δεν υπάρ-

χει» ρινικό οστό είναι μία κατηγορική μεταβλητή

που -σε αντίθεση με την αυχενική διαφάνεια που

είναι μία συνεχής μεταβλητή- δεν μπορεί να υπο-

βληθεί σε ικανοποιητικό εξωτερικό ποιοτικό

έλεγχο. Έτσι ενώ είναι σχετικά απλό να καθορι-

σθεί εάν ένας εξεταστής μπορεί να αναγνωρίσει

τα οδηγά σημεία για το ρινικό οστό, επειδή η

απουσία του ρινικού οστού είναι σχετικά σπάνια,

η συχνότητα με την οποία ένας εξεταστής κρίνει

λανθασμένα ένα ρινικό οστό ως παρόν ενώ απου-

σιάζει ή το αντίστροφο δεν μπορεί εύκολα να κα-

θορισθεί. Σε γυναίκες υψηλού κινδύνου με βάση

την αυχενική διαφάνεια και τον βιοχημικό έλεγ-

χο, η απουσία του ρινικού θα αυξήσει περαιτέρω

τον κίνδυνο και το ίδιο θα συμβεί και σε γυναίκες

μέσου ή οριακού κινδύνου. Εδώ το κόστος ενός

λάθους δεν είναι τραγικό καθώς κάποιοι θα υπο-

στήριζαν ότι και μόνο η απουσία του ρινικού απο-

τελεί ένδειξη επεμβατικού ελέγχου.  Το πρόβλη-

μα προκύπτει όταν το τεστ σε γυναίκες υψηλού

κινδύνου που έχουν έμβρυα με φαινομενικά ορα-

τό ρινικό οστό, θεωρηθεί ψευδώς αρνητικό και

τις μεταβάλλει έτσι λανθασμένα σε χαμηλού κιν-

δύνου χωρίς ανάγκη για περαιτέρω έλεγχο.

Ακτινολογικές και ιστοπαθολογικές μελέτες

Αυτές οι ανησυχίες υπογραμμίζονται από ακτινο-

λογικές και ιστοπαθολογικές μελέτες του ρινικού

οστού στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο της κύησης

Ψαρρά Α.Ρινικό οστό: Μύθος ή πραγματικότητα; 
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όπου βρέθηκε αναντιστοιχία με τα υπερηχογρα-

φικά ευρήματα18-20. Σε προοπτική μελέτη 11-14

εβδομάδων βρέθηκε απουσία ρινικού στις μισές

περιπτώσεις συνδρόμου Down  αλλά υπήρχε

αναντιστοιχία υπερηχογραφικών και ακτινολογι-

κών ευρημάτων στο 43% των περιπτώσεων18. Σε

άλλη μελέτη στις 14-25 εβδομάδες, 8 από 33 έμ-

βρυα με σύνδρομο Down είχαν αμφοτερόπλευρη

απουσία ρινικού οστού και 2 από 33 μονόπλευρη

(οι φαινοτυπικές διαφορές στο ρινικό οστό μπο-

ρεί να αντανακλούν γενοτυπικές διαφορές στην

ομάδα του συνδρόμου Down). Τέλος, 17 έμβρυα

με σύνδρομο Down στο πρώτο τρίμηνο εξετάσθη-

καν παθολογοανατομικά για να καθορισθεί εάν

το ρινικό οστό όντως απουσιάζει. Από τις 17 πε-

ριπτώσεις, το ρινικό οστό ήταν υπερηχογραφικά

ορατό αλλά υποπλαστικό στις 10, απών στις 6, και

σε μία δεν καθορίσθηκε. Ιστοπαθολογοανατομι-

κά όμως στις 16 από τις 17 περιπτώσεις υπήρχε

ρινικό οστό, ανιχνεύσιμο από την παρουσία οστε-

οποιητικού κέντρου. Το ρινικό οστό δεν θα πρέ-

πει λοιπόν να κατατάσσεται ως παρών ή απών

αλλά ως φυσιολογικό ή υποπλαστικό. Καθώς η

δυσκολία μιας τέτοιας κατάταξης για μεγέθη της

τάξης του 1-2 mm (που είναι το μήκος του ρινικού

οστού στο πρώτο τρίμηνο) είναι προφανής, οδη-

γούμαστε στην εξέταση του ρινικού οστού στο 2ο

πλέον τρίμηνο της κύησης.

Το ρινικό οστό στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης.

Το 2002 οι Sonek και Νikolaides ανακοίνωσαν

την προγεννητική διάγνωση τριών περιπτώσεων

συνδρόμου Down  με βάση την εκτίμηση του ρινι-

κού οστού στις 19-22 εβδομάδες της κύησης21. 2

από τα 3 έμβρυα με σύνδρομο Down  είχαν πλήρη

απουσία ρινικών οστών ενώ στο τρίτο έμβρυο το

μήκος του ρινικού ήταν μόλις 4.2 mm. H σημασία

της εξέτασης του ρινικού οστού επιβεβαιώνεται

στη συνέχεια σε μελέτη 239 εμβρύων στο δεύτερο

τρίμηνο της κύησης όπου το ρινικό οστό δεν απει-

κονίσθηκε σε 6 από τα 16 έμβρυα με τρισωμία 21

(37%) σε σύγκριση με 1 από τα φυσιολογικά

(0.5%)22. Ακολούθησαν εντυπωσιακές απεικονί-

σεις των ρινικών οστών με τρισδιάστατη υπερηχη-

χογραφία όπου ήταν δυνατή η διάκριση μεταξύ

απουσίας, υποπλασίας αλλά και μονόπλευρης

απουσίας ή υποπλασίας ρινικού οστού23-24. Έτσι 9

από 20 έμβρυα με σύνδρομο Down είχαν υποπλα-

σία ή απουσία ρινικού οστού ενώ σε 3 από τις 9

περιπτώσεις υπήρχε αναντιστοιχία μεταξύ δεξιάς

και αριστερής πλευράς που θα μπορούσε να εξη-

γήσει και την αναντιστοιχία δισδιάστατων υπερη-

χογραφικών και παθολογοανατομικών ευρημά-

των23. Οι Gonçalves και συν24 αφού εξέτασαν με

τρισδιάστατη υπερηχογραφία 37 φυσιολογικά και

37 έμβρυα με σύνδρομο Down μπόρεσαν τελικά

να αναλύσουν 53 και διαπίστωσαν απουσία ρινι-

κών οστών σε 10 έμβρυα  9 από τα οποία είχαν

σύνδρομο Down. Αναγνωρίσθηκαν τρεις τύποι

οστεοποίησης: 1) φυσιολογική, 2) καθυστερημένη

οστεοποίηση, (3) απουσία ρινικού οστού. Η

απουσία ρινικού οστού είχε 35% ευαισθησία ενώ

η υποπλασία 42% για ανίχνευση συνδρόμου

Down  ενώ τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα ήταν

3.7% και 22% και η θετική προγνωστική αξία 9

και 1.8 αντιστοίχως.

Λόγος αμφιβρεγματικής διαμέτρου και μήκους

ρινικού οστού

Το ρινικό  οστό μετρήθηκε από τη βάση της μύτης

κοντά στο μετωπιαίο οστό μέχρι το απώτερο

άκρο οστεοποίησής του και υπολογίσθηκε η σχέ-

ση μεταξύ BPD/μήκους ρινικού οστού 2. Η διάμε-

ση τιμή του ρινικού οστού ήταν 3.5 mm σε έμβρυα

με σύνδρομο Down  και 4.6 mm στα  φυσιολογικά

έμβρυα. Ο λόγος αμφιβρεγματικής διαμέτρου/μή-

κους ρινικού οστού στο σύνδρομο Down ήταν

11.3 ενώ στα φυσιολογικά έμβρυα 8.1. Ο λόγος

BPD/ρινικό οστό> 9 είχε 100% ευαισθησία για

το σύνδρομο Down με 22% ψευδώς θετικά αποτε-

λέσματα ενώ ο λόγος >11 είχε 69% ευαισθησία

με ψευδώς θετικά αποτελέσματα της τάξης του

5%. Εάν χρησιμοποιηθεί σαν όριο ο λόγος=10

τότε η ευαισθησία της μεθόδου είναι 80% με 10%

ψευδώς θετικά αποτελέσματά. Προοπτική μελέτη

η οποία μέτρησε το ρινικό οστό σε 1046 έμβρυα

χρησιμοποιώντας σαν όριο υποπλασίας τα 2.5

mm, ανίχνευσε τα 21 από 34 έμβρυα με σύνδρομο
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Down (62%) ενώ εντόπισε υποπλασία ρινικού

οστού στο 1.2% των χρωματοσωμικά φυσιολογι-

κών εμβρύων – 0.5% σε λευκές γυναίκες και

8.8% σε γυναίκες μαύρη φυλής25. Είναι ενδιαφέ-

ρον πάντως ότι σε 3 από τα 21 έμβρυα με σύνδρο-

μο Down (14%) δεν υπήρχε κανένας άλλος δεί-

κτης χρωματοσωμικών ανωμαλιών.

Μέση οβελιαία τομή και ύνιδα

Εξαιρετικά μεγάλη σημασία για την ακριβή μέ-

τρηση του μήκους του ρινικού οστού είναι η ακρι-

βής μέση οβελιαία τομή του προσώπου που εξα-

σφαλίζεται από τα οδηγά ανατομικά στοιχεία της

μύτης, του άνω κάτω χείλους, της άνω γνάθου

(πρωτογενούς υπερώας) και του σαγονιού μπρο-

στά και της δευτερογενούς υπερώας με την υπερ-

κείμενη ύνιδα προς τα πίσω. Η ύνιδα είναι ένα

από τα μονήρη προσωπικά οστά του κρανίου που

βρίσκεται στη μέση γραμμή και σχηματίζει το οπί-

σθιο τμήμα του ρινικού διαφράγματος. Έχει τρα-

πεζοειδές σχήμα και συναρτάται προς τα πάνω με

το ηθμοειδές οστό ενώ προς τα κάτω με την υπε-

ρώα. Ενώ στο πρώτο τρίμηνο η ύνιδα δεν μπορεί

να διακριθεί από την υπερώα στο δεύτερο τρίμη-

νο είναι το σημείο κλειδί για μία επιτυχή ακριβή

μέση οβελιαία τομή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός

ότι καθώς η μύτη, το άνω-κάτω χείλος, η άνω γνά-

θος και το σαγόνι είναι ορατά τόσο σε παρα-οβε-

λιαίες όσο και σε λοξές τομές, η μόνη σημαντική

διαφορά στο εμβρυικό προφίλ όταν η τομή είναι

παρα-οβελιαία ή λοξή είναι η μη απεικόνιση  του

οστού της ύνιδας. Η ύνιδα εξακολουθεί να είναι

ορατή σε παραοβελιαία τομή απόστασης 1 mm

από τη μέση γραμμή που οφείλεται σε απόκλιση

10 μοιρών ενώ σε μεγαλύτερες αποκλίσεις το

οστό δεν απεικονίζεται26. 

Η απόκλιση από τη μέση οβελιαία τομή συνδέε-

ται με σημαντική υπερεκτίμηση ή υποτίμηση του

μήκους του ρινικού οστού και θα μπορούσε να

εξηγήσει τις διαφορές στο φυσιολογικό εύρος του

ρινικού οστού όπως αυτό καταγράφεται σε διά-

φορες δισδιάστατες μελέτες στο δεύτερο τρίμηνο

(π.χ. η 5η ε.α στις 20 εβδομάδες κυμαινόταν από

4.4 έως 6 χλ.). Σε παρόμοια συμπεράσματα κατα-

λήγει και πρόσφατη μελέτη από την Ολλανδία27

όπου το μήκος του ρινικού οστού στην τρισδιά-

στατη υπερηχογραφία που διασφάλιζε την ακρι-

βή μέση οβελιαία τομή, είναι μικρότερο από το

εύρος που αναφέρεται από τη μεγαλύτερη μελέτη

των Sonek και συν το 200628. Σε έμβρυα με σύν-

δρομο Down  το μήκος του ρινικού οστού μπορεί

να υπερεκτιμηθεί εάν χρησιμοποιηθούν παρα-

οβελιαίες τομές. Έτσι ενώ το μήκος ρινικού

οστού< 5η ε.α. ανιχνεύει το 76% της τρισωμίας

21, εάν η τομή απέχει 2 mm από τη μέση γραμμή

το ποσοστό πέφτει σε 69% και σε 35% εάν η τομή

έχει κλίση 20ο και 10ο προς τον z και y άξονα αν-

τίστοιχα29. Σε μελέτη 41 εμβρύων με σύνδρομο

Down στις 16-24 βρέθηκε αμφοτερόπλευρη απλα-

σία σε 11 (26.8%) και μονόπλευρη απλασία σε 1

(2.4%).  Στο στεφανιαίο επίπεδο 18 από τα 29

(62%) εμβρύων με σύνδρομο Down είχαν αποκλί-

νοντα μικρά οστά ενώ σε 131 από 135 (97%) από

τα ευπλοειδικά έμβρυα τα οστά ήταν πλήρης ενω-

μένα στη μέση γραμμή (γεγονός που εξηγεί την

υπερεκτίμηση του μήκους τους σε λοξές τομές). 

Μετα-αναλύσεις της εκτίμησης του ρινικού

οστού και των υπερηχογραφικών δεικτών στο

δεύτερο τρίμηνο της κύησης

Σε συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

18 μελετών που αφορούν το ρινικό οστό στο δεύ-
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τερο τρίμηνο της κύησης βρέθηκε ότι η θετική

προγνωστική αξία απουσίας και υποπλασίας ρινι-

κού οστού ήταν 40 και 15 αντίστοιχα ενώ  η αρνη-

τική προγνωστική αξία 0.7 και 0.4730. Δεν βρέθη-

καν σημαντικές διαφορές στους διάφορους τρό-

πους με τους οποίους οριζόταν η υποπλασία (σε

ΜοΜ ή σε εκατοστιαίες αναλογίες) ενώ η σχέση

BPD/μήκους ρινικού οστού είχε μεγαλύτερη ευαι-

σθησία αλλά χαμηλότερη ειδικότητα. Συμπερα-

σματικά 1 στα 13 έμβρυα με σύνδρομο Down

έχουν απουσία και 40% υποπλασία ρινικού οστού

στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης.

Σε πρόσφατη μετα-ανάλυση 48 μελετών για τους

δείκτες χρωματοσωμικών ανωμαλιών στο δεύτε-

ρο τρίμηνο της κύησης υπολογίσθηκε το ποσοστό

ανίχνευσης, τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα και

η θετική και η αρνητική προγνωστική αξία για τις

υπερηχογενείς καρδιακές εστίες, την κοιλιομεγα-

λία, την αυξημένη αυχενική πτυχή, την ήπια υδρο-

νέφρωση, το κοντό μηριαίο και βραχιόνιο, την

έκτοπη αριστερή υποκλείδια αρτηρία και την

απουσία ή υποπλασία του ρινικού οστού. Σαν με-

μονωμένοι δείκτες μόνο η διάταση των εγκεφαλι-

κών κοιλιών, η αυξημένη αυχενική πτυχή και η

έκτοπη αριστερή υποκλείδια αρτηρία αυξάνουν

τον κίνδυνο κατά 3-4 φορές ενώ η υποπλασία του

ρινικού οστού σήμαινε 6-7πλάσια αύξηση του κιν-

δύνου31.

Nasal Bone: Fact or Myth?
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Summary

Down syndrome is associated with certain

morphological features, including increased

nuchal translucency thickness in the first

trimester, increased nuchal fold thickness and

prenasal skin thickness in the second

trimester, and hypoplastic nasal bone, hy-

poplastic maxilla and increased frontomaxil-

lary facial angle in both the first and second

trimesters. The nasal bones are two small ob-

long bones in the middle and upper part of

the face that form, by their junction, “the

bridge” of the nose. Each bone is ossified

from one center, which appears at the begin-

ning of the 10th week in the membrane over-

lying the front part of the cartilaginous nasal

capsule. Even though the exact mechanism

leading to the nasal bone abnormalities in tri-

somy 21 remains unknown, it is possible that

connective tissue disturbances contribute to

the difference in the size and in the degree of

ossification of the nasal bone associated with

this aneuploidy. 

Αt 11–13 weeks there is absence of the nasal

bone in 1–2% of euploid fetuses, in 60% of fe-

tuses with trisomy 21 and in about half of fe-

tuses with trisomies 18 and 13. The prevalence

of absent nasal bone is affected not only by the

fetal karyotype but also by maternal ethnicity,

is inversely related to fetal CRL and serum

PAPP-A and increases with fetal nuchal

transluncency. The addition of nasal bone

evaluation to the combined screening of the

first trimester for a fixed cut-off risk of 1:100

can reduce the false positive rate from 3% to

2.5% without changing the standardized de-

tection rates of 91% for trisomy 21 and 100%

for trisomies 18,13, and Turner syndrome. 

The exact mid-sagittal plane of the fetal face

is essential for accurate measurement of the

fetal nasal bone in the second trimester of

pregnancy. Over-estimation of nasal bone

length occurs in parasagittal and oblique

views as in 62% of fetuses with trisomy 21 the

nasal bones are divergent, whereas in 97.0%

of euploid fetuses, the bones are entirely

fused in the midline. Meta-analysis of studies

on the screening performance of second-

trimester markers for trisomy 21 showed that

the positive and negative likelihood ratio for

absence or hypoplasia of the fetal nasal bone

are 23.3 and 0.46 respectively. As an isolated
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sonographic marker, hypoplasia of the nasal

bone is associated with a 6-7fold increase in

the estimated risk for Down syndrome at 14-

24 weeks of gestation. It is essential, as in the

case of the first trimester, that those perform-

ing the second-trimester scan receive appro-

priate training, certification of competence

and subject their results to audit.

Key words: nasal bone, trisomy 21, screening.
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Περίληψη

Η συχνότητα των διδύμων κυήσεων αυξάνεται, συμβάλλοντας

στην αύξηση της περιγεννητικής νοσηρότητας και θνησιμότη-

τας. Αρκετές μελέτες έχουν αναγνωρίσει την διαφορά στην ανά-

πτυξη μεταξύ των εμβρύων δίδυμων κυήσεων ως ανεξάρτητο

παράγοντα κινδύνου για δυσμενή περιγεννητική έκβαση. Ανε-

ξάρτητα από την ηλικία κύησης κατά τον τοκετό, δίδυμα με ση-

μαντική διαφορά στο βάρος γέννησης έχουν χειρότερη περιγεν-

νητική έκβαση. Επίσης πολλές μελέτες συμφωνούν ότι  διαφο-

ρά στο  κεφαλοουριαίο μήκος (CRL) στο πρώτο τρίμηνο επίσης

συνοδεύεται με δυσμενές περιγεννητικό αποτέλεσμα. Στην πα-

ρούσα μελέτη ανασκόπησης συλλέξαμε τα τελευταία δεδομένα

που υπάρχουν προκειμένου να βρούμε αν πράγματι αυτές οι

διαφορές στη μέτρηση του βάρους ή του CRL συνοδεύονται με

άσχημη πρόγνωση. Φαίνεται ότι μία διαφορά στο εκτιμώμενο

εμβρυϊκό βάρος ≥25 % συνοδεύεται και με τις μεγαλύτερες πι-

θανότητες πρόβλεψης δυσμενούς περιγεννητικού αποτελέσμα-

τος, ενώ η διαφορά στο CRL έχει φτωχή προγνωστική αξία για

δυσμενή περιγεννητική έκβαση. Η κλινική αντιμετώπιση τέτοιων

κυήσεων επικεντρώνεται στην στενή υπερηχογραφική παρακο-

λούθηση (εκτίμηση αμνιακού υγρού, Doppler), στην προγεννητι-

κή χορήγηση κορτικοστεροειδών και στην κατάλληλη χρονική

στιγμή περάτωσης του τοκετού. Μια πολιτική αυξημένης παρα-

κολούθησης του εμβρύου που ξεκινά από την 26η εβδομάδα μπο-

ρεί να είναι λογική για κυήσεις με διαφορά στο εκτιμώμενο βάρος
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≥ 25 % , αλλά αυτό απαιτεί επιβεβαίωση από με-

γάλες προοπτικές μελέτες.

Λέξεις - κλειδιά: κεφαλουραίο μήκος, διαφορές βάρους εμ-

βρύων, διχοριακές κυήσεις, δυσμενές περιγεννητικό αποτέλεσμα

Εισαγωγήˆˆˆ

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί ση-

μαντική αύξηση στο ποσοστό των πολυδύμων

κυήσεων. Η αύξηση της ηλικίας της μητέρας ευ-

θύνεται για το 30-40% των πολυδύμων κυήσεων.

Η πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας και οι

τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι η

αιτία για το 30 με 50% των διδύμων και περίπου

για το 75% των τριδύμων κυήσεων1.

Λόγω του ότι τα νεογνά πολυδύμων κυήσεων πα-

ρουσιάζουν υψηλότερη περιγεννητική νοσηρότητα

και θνησιμότητα, πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί

για να προσδιορίσουν τους παράγοντες που επη-

ρεάζουν την περιγεννητική έκβαση αυτών των νεο-

γνών. Στην παρούσα ανασκόπηση θα διερευνηθεί

αν η διαφορά στην ανάπτυξη των εμβρύων διδύ-

μων κυήσεων ή του κεφαλουραίου μήκους (CRL)

μπορεί να επηρεάσει το περιγεννητικό αποτέλε-

σμα.

Επίπτωση

Πόσο συχνή είναι η διαφορά στην ανάπτυξη με-

ταξύ διδύμων; Η διαφορά στην ανάπτυξη και το

βάρος γέννησης των διδύμων νεογνών εμφανίζε-

ται αρκετά συχνά στις πολύδυμες κυήσεις. Συγκε-

κριμένα στο 18% των διδύμων κυήσεων το βάρος

γέννησης  διαφέρει από 500 έως 999 gr ενώ στο 3

% η διαφορά είναι >1000 gr2. Στο 15 έως 30%

των διδύμων παρουσιάζεται διαφορά στο βάρος

γέννησης περίπου 20%. Επιπλέον σε τρίδυμη

κύηση η διαφορά μεταξύ του μεγαλύτερου και

του μικρότερου εμβρύου είναι 20% σε ποσοστό

περισσότερο από το 40% των τρίδυμων κυήσεων,

ενώ στο 7% η διαφορά αυτή υπερβαίνει το 40%2.

Αιτιολογία

Πολλοί παράγοντες έχουν σχετιστεί αιτιολογικά

με την διαφορά στην ανάπτυξη και την επακόλου-

θη διαφορά στο βάρος γέννησης μεταξύ των νεο-

γνών πολυδύμων κυήσεων. Οι αιτιολογικοί παρά-

γοντες διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους εγ-

γενείς,  ιδιοσυστασιακούς παράγοντες (γενετική

ανομοιομορφία των διδύμων) και τους τοπικούς

πλακουντιακούς  παράγοντες, όπως τέτοιοι είναι

τα έμφρακτα του πλακούντα, τα οπισθοπλακουν-

τιακά αιματώματα και το χοριοαγγείωμα. 

Σε μια πολυκεντρική, προοπτική μελέτη (ES-

PRΙT) εκτιμήθηκε η σχέση μεταξύ ιστολογικών

βλαβών του πλακούντα και της διαφοράς του βά-

ρους γέννησης μεταξύ των νεογνών αλλά και της

ενδομήτριας υπολειπόμενης ανάπτυξης (IUGR).

Η μελέτη αυτή έδειξε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ

των ιστολογικών ανωμαλιών του πλακούντα και

της διαφοράς στο βάρος γέννησης διχοριονικών

διδύμων και της ενδομήτριας υπολειπόμενης ανά-

πτυξης (IUGR). Αυτή η συσχέτιση δεν παρατηρή-

θηκε σε μονοχοριακά δίδυμα.3

Διαφορά βάρους διδύμων και περιγεννητικό

αποτέλεσμα

Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που θέτονται εί-

ναι αν η διαφορά στην ανάπτυξη των διδύμων εί-

ναι εκείνη που αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα

κινδύνου για τα επακόλουθα δυσμενή περιγεννη-

τικά αποτελέσματα ή απλά συνιστά μια υπερηχο-

γραφική παρατήρηση που μπορεί να οδηγήσει σε

αρνητικά περιγεννητικά αποτελέσματα. Η ανα-

γνώριση της διαφοράς στην ανάπτυξη των διδύ-

μων στον προγεννητικό έλεγχο μπορεί να οδηγή-

σει σε ιατρογενή πρόωρο τοκετό που έχει το επα-

κόλουθο της προωρότητας, όχι μόνο στο υπολει-

πόμενο αλλά και στο φυσιολογικά αναπτυσσόμε-

νο έμβρυο. 

Έχει βρεθεί ότι η διαφορά στην ανάπτυξη μεταξύ

διδύμων αυξάνει κατά 10 φορές την περιγεννητική

νοσηρότητα και θνησιμότητα και έχει μακροπρόθε-

σμες σωματικές και διανοητικές βλάβες κατά την

ανάπτυξη. Ορισμένες μελέτες θεωρούν τη διαφορά

στην ανάπτυξη μεταξύ διδύμων ως ανεξάρτητο αι-

τιολογικό παράγοντα για πτωχό περιγεννητικό

αποτέλεσμα4-7, ενώ άλλες συσχετίζουν την αυξημέ-

νη περιγεννητική νοσηρότητα και θνησιμότητα που
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παρατηρείται σε δίδυμα με διαφορά στην ανάπτυ-

ξη σε συνυπάρχοντες παράγοντες όπως είναι η ηλι-

κία κύησης στον τοκετό, το ακριβές βάρος γέννη-

σης, διαφορά στο φύλο, επιλεκτική ενδομήτρια κα-

θυστέρηση στην ανάπτυξη και σε μονοχοριακά δί-

δυμα στο σύνδρομο μετάγγισης από δίδυμο σε δί-

δυμο.8-10

Δεν υπάρχει συμφωνία ποιο είναι το όριο της δια-

φοράς βάρους γέννησης πάνω από το οποίο η

ασυμμετρία στην ανάπτυξη των διδύμων οδηγεί

σε δυσμενές περιγεννητικό αποτέλεσμα. Σε  ανα-

δρομικές μελέτες αυτό κυμαίνεται από 10 έως

30%.4, 11-18 (πίνακας 1). Σε μεγάλη πολυκεντρική

προοπτική μελέτη σε 1001 δίδυμες κυήσεις το

όριο αυτό βρέθηκε στο 18% για τα διχοριακά δί-

δυμα και στο 15% για τα μονοχοριακά δίδυμα,

πάνω από το οποίο διπλασιαζόταν ο κίνδυνος για

δυσμενή περιγεννητική έκβαση.19 Στην ίδια μελέ-

τη ο απόλυτος κίνδυνος θνησιμότητας ήταν μεγα-

λύτερος για τα μονοχοριονικά δίδυμα με διαφο-

ρές στην ανάπτυξη σε σύγκριση με τα διχοριονι-

κά ανεξάρτητα του βάρους γέννησης τους.19 Άλλη
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μεγάλη μεταγενέστερη, αναδρομική μελέτη

(STORK) περιέλαβε ένα σύνολο από 2161 δίδυ-

μες κυήσεις και έδειξε ότι διαφορά στο βάρος

γέννησης ή στο εκτιμώμενο εμβρυικό βάρος >25

% σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο περιγεννητι-

κής θνησιμότητας.20 Aυτό το όριο κατά τους συγ-

γραφείς πρέπει να θεωρείται ανεξάρτητα της χο-

ριονικότητας ή του εξατομικευμένου μεγέθους

του εμβρύου. Οι συγγραφείς προτείνουν αυξημέ-

νη παρακολούθηση των διδύμων αυτών κυήσεων

μετά την 26η εβδομάδα και μέχρι τη γέννηση, αλ-

λά αυτό πρέπει να αποδειχτεί από μεγάλες προ-

οπτικές μελέτες.20 Βλέπουμε ότι ακόμα και σήμε-

ρα μεγάλες μελέτες δεν μπορούν να συμφωνή-

σουν για το ποιο πρέπει να είναι το όριο στη δια-

φορά ανάπτυξης μεταξύ διδύμων το οποίο επηρε-

άζει αρνητικά το περιγεννητικό αποτέλεσμα. Η

ESPRIT θέτει ως όριο το 18% για διχοριακές δί-

δυμες κυήσεις και η STORK το 25% ανεξάρτητα

της χοριονικότητας. Οι διαφορές στο σχεδιασμό

μεταξύ των δύο μελετών μπορεί να ευθύνονται

για αυτό καθώς η ESPRIT είναι προοπτική μελέ-

τη 1028 διχοριακών διδύμων κυήσεων, όπου ο

προσδιορισμός του εκτιμώμενου βάρους έγινε την

24η εβδομάδα, ενώ η STORK είναι αναδρομική

μελέτη 2161 διδύμων κυήσεων ανεξάρτητα χοριο-

νικότητας, όπου ο προσδιορισμός του εκτιμώμε-

νου βάρους έγινε την 26η εβδομάδα.

Παλαιότερα έγινε προσπάθεια σύγκρισης της

διαφοράς της περιμέτρου της κοιλίας μεταξύ των

διδύμων με σκοπό να προβλέψουν δυσμενές περι-

γεννητικό αποτέλεσμα.21 Μια διαφορά >20mm

στην περίμετρο της κοιλιάς είχε ευαισθησία 83%

να προβλέψει μια διαφορά 20% στο βάρος γέννη-

σης μεταξύ διδύμων. Το εκτιμώμενο εμβρυικό βά-

ρος είχε ευαισθησία και θετική προγνωστική αξία

92 και 72%, αντίστοιχα. Το εκτιμώμενο εμβρυικό

βάρος είχε μεγαλύτερη ευαισθησία αλλά χαμηλό-

τερη θετική προγνωστική αξία από την μέτρηση

της περιμέτρου της κοιλιάς στην πρόβλεψη διδύ-

μων με διαφορά στην ανάπτυξη.21 

Η εκτίμηση του ορίου της διαφοράς ανάπτυξης

μεταξύ διδύμων πάνω από το οποίο υπάρχει

άσχημο περιγεννητικό αποτέλεσμα είναι δύσκολο

να γίνει αν συμπεριληφθούν επίσης οι περιπτώ-

σεις όπου υπάρχει ενδομήτρια καθυστέρηση της

ανάπτυξης (IUGR) ή το ένα από τα δύο έμβρυα

είναι μικρό για την ηλικία κύησης (SGA). Η δια-

φορά στο βάρος γέννησης και η παρουσία IUGR

είναι αλληλένδετα. Όταν η διαφορά βάρους γέν-
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νησης είναι >20% μεταξύ των διδύμων τότε ένα

από τα έμβρυα θα είναι IUGR σε ποσοστό

>50%.22 Σύμφωνα με την ESPRIT μελέτη, όταν

το ένα δίδυμο είναι SGA (< 5η εκατοστιαία θέ-

ση), τότε το όριο του 18% στη διαφορά ανάπτυ-

ξης μεταξύ των διδύμων τετραπλασιάζει τον κίν-

δυνο δυσμενούς περιγεννητικού αποτελέσματος

για το SGA έμβρυο.19 Όμως ακόμα και τα έμ-

βρυα που έχουν το κατάλληλο βάρος για την ηλι-

κία κυήσεως εμφανίζουν δυσμενές περιγεννητικό

αποτέλεσμα αν παρουσιάζουν μεταξύ τους δια-

φορές στην ανάπτυξη (2πλάσιος κίνδυνος).19

Διαφορά στο κεφαλουραίο μήκος μεταξύ διδύ-

μων και περιγεννητικό αποτέλεσμα

Λόγω των περιορισμών που υπάρχουν στον υπο-

λογισμό του βάρους των διδύμων έγιναν προσπά-

θειες να βρεθεί άλλος τρόπος πρόγνωσης δυσμε-

νούς περιγεννητικού αποτελέσματος στα δίδυμα.

Η προσοχή στράφηκε στο πρώτο τρίμηνο της κύη-

σης και στη μέτρηση του κεφαλουραίου μήκους

των διδύμων. Η πρώτη μελέτη για το θέμα αυτό

έδειξε ότι δίδυμα που έχουν διαφορά στο βάρος

γέννησης είναι πιθανό να παρουσιάζουν διαφο-

ρές στην εμβρυική ανάπτυξη στις  11 έως 14 εβδο-

μάδες κύησης, ενώ δίδυμα με ίδιες μετρήσεις

CRL έχουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο για

επακόλουθη διαφορά στην εμβρυική ανάπτυξη.23

Οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι παρ’ όλο που οι

μετρήσεις του CRL δεν αποδεικνύεται ότι είναι ο

ιδανικός πληθυσμιακός έλεγχος (screening) για

την πρόβλεψη της διαφοράς στο βάρος γέννησης,

είναι δυνατό να αναγνωρίσουν ένα τμήμα ασθε-

νών που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για

άσχημο περιγεννητικό αποτέλεσμα. Όταν η  δια-

φορά στις μετρήσεις του CRL στο πρώτο τρίμηνο

της κύησης  είναι  >90η εκατοστιαία θέση, ο κίν-

δυνος για διαφορά στο βάρος γέννησης και σχετι-

ζόμενη υπολειπόμενη ανάπτυξη είναι αυξημέ-

νος.23

Αρκετές αναδρομικές μελέτες έδειξαν ότι διαφο-

ρά στο CRL μεταξύ διδύμων που αναγνωρίζεται

νωρίς στο πρώτο τρίμηνο της κύησης μπορεί να

είναι προγνωστική για δυσμενές περιγεννητικό

αποτέλεσμα ή ακόμη και για εμβρυικό θάνατο.24-

27 Τα προβλήματα αυτών των μελετών είναι ότι

περιέλαβαν σχετικά μικρό αριθμό ασθενών (από

77 έως 245) και ορισμένες απέκλεισαν τις μονο-

χοριακές κυήσεις. Για αυτό το λόγο σχεδιάστηκε

η μελέτη STORK με στόχο να προσδιορίσει με

αντικειμενικό τρόπο την συσχέτιση της διαφοράς

στην εμβρυική ανάπτυξη μεταξύ διδύμων που ανι-

χνεύεται σε ηλικία κύησης 7-9+6 εβδομάδων με

τη πιθανότητα εμβρυικής απώλειας στις 11-14

εβδομάδες της κύησης.28 Για το σκοπό αυτό συγ-

κεντρώθηκαν όλες οι δίδυμες κυήσεις με γνωστή

χοριονικότητα (288 μονοχοριακές και 1068 διχο-

ριακές) που προσήρθαν για εκτίμηση νωρίς στο

πρώτο τρίμηνο και έγινε επίσης συστηματική

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Σύμφωνα με

τους συγγραφείς η διαφορά στο CRL που ανι-

χνεύεται μεταξύ 7-10 εβδομάδων είναι ανεξάρτη-

τος παράγοντας κινδύνου για εμβρυική απώλεια

στις 11-14 εβδομάδες.28 Όταν η διαφορά αυτή

έφτανε το 19% η ευαισθησία και η ειδικότητα

ήταν 87,4 και 95,2%, αντίστοιχα. Επίσης, όσο με-

γαλύτερη ήταν η διαφορά στο CRL μεταξύ των

εμβρύων, τόσο μεγάλωνε και ο κίνδυνος εμβρυι-

κής απώλειας στις 11-14 εβδομάδες της κύησης.28

Σε αντίθεση ούτε η ηλικία της μητέρας ούτε η χο-

ριονικότητα δεν αποτελούσαν παράγοντες κινδύ-

νου για εμβρυική απώλεια στις 11-14 εβδομά-

δες.28

Σε άλλη πρόσφατη μελέτη με παρόμοιο σχεδια-

σμό (αναδρομική μελέτη, ο πρώτος υπέρηχος έγι-

νε μεταξύ 7-14 εβδομάδων, εξετάστηκε η απώ-

λεια ενός εμβρύου πριν την 20η εβδομάδα της

κύησης) συμπεριλήφθησαν 805 διχοριακές κυή-

σεις και βρέθηκε ότι όταν παρατηρείται διαφορά

στην μέτρηση του CRL >11% τα έμβρυα αυτά

παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για εμβρυικές

ανωμαλίες και εμβρυική απώλεια πριν τις 20

εβδομάδες κύησης.29 Οι συγγραφείς πάντως τονί-

ζουν, ότι όταν η κύηση προχωρά πέραν των 20

εβδομάδων με ανατομικά φυσιολογικά έμβρυα δε

φαίνεται αυτή η διαφορά του CRL να σχετίζεται

με άλλες συνέπειες (διαταραχές ανάπτυξης ή

πρόκληση πρόωρα τοκετού).29
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Πολλές άλλες μελέτες παλαιότερα έχουν συσχετί-

σει τη διαφορά στην ανάπτυξη μεταξύ διδύμων

στο πρώτο τρίμηνο με άσχημο αποτέλεσμα (ενδο-

μήτριο θάνατο, περιγεννητική θνησιμότητα, πρό-

ωρο τοκετό).23, 29-44 ( πίνακας 2). H πλειονότητα

αυτών των μελετών απέτυχε να δείξει την προ-

γνωστική αξία της διαφοράς στη μέτρηση του

CRL με το άσχημο περιγεννητικό αποτέλεσμα.

Επιπλέον αρκετές από τις μελέτες αυτές περιλαμ-

βάνουν κυήσεις με δομικές ανωμαλίες των εμ-

βρύων και περιπτώσεις με ανευπλοιδίες.29-35 Προ-

κειμένου να αποφευχθούν αυτοί οι περιορισμοί,

μία πρόσφατη αναδρομική μελέτη συμπεριέλαβε

2155 δίδυμες κυήσεις (420  μονοχοριακές και

1735 διχοριακές), αποκλείοντας περιπτώσεις με

χρωμοσομικές ανωμαλίες και μονοαμνιακές δίδυ-

μες κυήσεις.45 Η διαφορά στο CRL συσχετίστηκε

με ενδομήτριο θάνατο, νεογνική θνησιμότητα, εν-

δομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης, πρόωρο

τοκετό, βάρος γέννησης και εκτιμώμενο βάρος

εμβρύων. Βρέθηκε ότι σε απουσία ανευπλοιδίας

ή δομικών εμβρυικών ανωμαλιών, η διαφορά στο

CRL έχει πτωχή προγνωστική αξία στην πρόβλε-

ψη αυτών των παραμέτρων τόσο σε μονοχοριακές

όσο και σε διχοριακές κυήσεις.45 Οι συγγραφείς

συμπεραίνουν ότι η μέτρηση του CRL δεν πρέπει

να χρησιμοποιείται ως εξέταση ρουτίνας για να

αναγνωρίσει δίδυμες κυήσεις που βρίσκονται σε

υψηλό κίνδυνο εμφάνισης δυσμενών περιγεννητι-

κών αποτελεσμάτων.45

Στα δεδομένα αυτά προστίθενται και αυτά μιας

άλλης πρόσφατης αναδρομικής μελέτης από τη

Δανία, με 1993 δίδυμες κυήσεις (1733 διχοριακές,

260 μονοχοριακές).46 Διαφορά στο CRL >10% εί-

χε πολύ πτωχή ευαισθησία να προβλέψει ενδομή-

τριο θάνατο. Ασθενή συσχέτιση βρέθηκε με διαφο-

ρά στο βάρος γέννησης, πρόωρο τοκετό στις διχο-

ριακές κυήσεις, και στο μέσο βάρος γέννησης. Οι

συγγραφείς καταλήγουν ότι η διαφορά στο CRL

δεν αποτελεί ισχυρό προγνωστικό παράγοντα στην

πρόβλεψη του περιγεννητικού αποτελέσματος.46

Τέλος, συμπεριλαμβάνοντας μόνο μονοχοριακές

δίδυμες κυήσεις, οι Fratelli και συνεργάτες, απέτυ-

χαν να δείξουν συσχέτιση μεταξύ της διαφοράς

στο CRL και στην αυχενική διαφάνεια μεταξύ δι-

δύμων και στην πρόβλεψη της εμφάνισης του συν-

δρόμου μετάγγισης από δίδυμο σε δίδυμο.43 

Κλινική αντιμετώπιση

Η διαχείριση δίδυμων κυήσεων στις οποίες τα έμ-

βρυα παρουσιάζουν διαφορά στην ανάπτυξη

αποτελεί πρόκληση για τον κλινικό Μαιευτήρα –

Γυναικολόγο. Τα κύρια σημεία στα οποία θα πρέ-

πει να επικεντρώνεται η κλινική αντιμετώπιση τέ-

τοιων κυήσεων είναι στο πόσο στενή θα πρέπει

να είναι η παρακολούθηση, στη προγεννητική χο-

ρήγηση κορτικοστεροειδών και στην απόφαση

του χρόνου περάτωσης του τοκετού. Συστήνεται η

εβδομαδιαία υπερηχογραφική παρακολούθηση

τέτοιων κυήσεων η οποία πρέπει να περιλαμβά-

νει την εκτίμηση του όγκου του αμνιακού υγρού

και τις μετρήσεις Doppler των αγγείων του εμ-

βρύου. Κάθε 2-3 εβδομάδες  πρέπει να εκτιμάται

η εμβρυική ανάπτυξη των διδύμων. Όψιμες αλ-

λοιώσεις στα Doppler της ομφαλικής αρτηρίας ή

των Doppler του φλεβικού δικτύου του εμβρύου

μετά τις 28 εβδομάδες κύησης σε συνδυασμό με

πιθανά βιώσιμο εμβρυικό βάρος συνιστούν ένδει-

ξη για περάτωση του τοκετού.47 

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά η διαφορά στην εμβρυική ανά-

πτυξη μεταξύ διδύμων μπορεί να θεωρηθεί ως

μια παθολογική οντότητα η οποία συνήθως είναι

απόρροια βλαβών στον πλακούντα. Είναι αρκετά

δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια το όριο

της διαφοράς πάνω από το οποίο τα έμβρυα διδύ-

μων κυήσεων έχουν δυσμενές περιγεννητικό απο-

τέλεσμα, ιδιαίτερα αν συμπεριλάβουμε και τα μι-

κρά για την ηλικία κύησης έμβρυα. Φαίνεται από

πολλές μελέτες ότι μια διαφορά στο εκτιμώμενο

βάρος >25% αυξάνει τον κίνδυνο ενδομητρίου

θανάτου και περιγεννητικής θνησιμότητας, ανε-

ξάρτητα της χοριονικότητας και του εξατομικευ-

μένου μεγέθους του εμβρύου. Σε αυτές τις περι-

πτώσεις συνιστάται η στενή υπερηχογραφική πα-

ρακολούθηση με εκτίμηση του όγκου του αμνια-

κού υγρού και μέτρηση των Doppler των εμβρυι-
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κών αγγείων. Με βάση τις πιο πρόσφατες μελέ-

τες, φαίνεται ότι η διαφορά στο CRL στο πρώτο

τρίμηνο της κύησης μεταξύ διδύμων αποτελεί

πτωχό προγνωστικό παράγοντα της επακόλουθης

περιγεννητικής έκβασης και θα πρέπει να συνε-

κτιμάται με άλλες παραμέτρους που καθορίζουν

το ‘καλώς έχειν’ των εμβρύων (ποσότητα αμνια-

κού υγρού, Doppler εκτιμήσεις).  
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Summary

Rates of twin pregnancies are rising due to

the increased performance of assisted repro-

ductive techniques. Twin gestations are consis-

tently overrepresented in all facets of perinatal

morbidity and mortality. Many studies have

identified discordant twin growth as an inde-

pendent risk factor for adverse perinatal out-

come. It has also been suggested that twins

with discordance in crown–rump length (CRL)

have poor prognosis. In the current study we

present recent data regarding the importance

of inter-twin weight and CRL discordance for

the prediction of adverse perinatal outcome. It

seems that, independently of gestational age at

delivery, twins with significant birthweight dis-

cordance have poorer perinatal outcomes. Esti-

mated fetal weight discordance ≥25% repre-

sents the optimal cut-off for the prediction of

stillbirth and neonatal mortality. On the other

hand, CRL discordance has a poor predictive

value for adverse perinatal outcome. In clinical

practice, management decisions relating to lev-

el of fetal surveillance, antenatal corticosteroid

therapy, and timing of delivery are frequently

driven by the weekly fetal surveillance (amniot-

ic fluid volume assessment, multivessel

Doppler assessment). A policy of increased fe-

tal surveillance commencing from 26 weeks’

gestation might be reasonable for pregnancies

with discordance ≥25%, but this would require

confirmation in large-scale prospective trials.

Key words: adverse perinatal outcome; crown-rump length; di-

chorionic pregnancy; weight discordance 
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Περίληψη
Οι μαιευτικές κακώσεις του σφιγκτήρα του πρωκτού (obstetric

anal sphincter injuries / OASIS) αντιπροσωπεύουν ένα φάσμα

κακώσεων του περινέου κατά τον κολπικό τοκετό και περιλαμβά-

νουν από επιφανειακές ρήξεις του σφιγκτήρα του πρωκτού μέχρι

ρήξεις που εκτείνονται μέχρι και τον ορθοπρωκτικό βλεννογόνο.

Η εισαγωγή της ενδοπρωκτικής υπερηχογραφίας (endoanal

ultrasonography / EAUS) επέτρεψε την εκτίμηση του ανατομικού

συμπλέγματος του σφιγκτήρα του πρωκτού και έφερε επανάστα-

ση τόσο στην κατανόηση της φυσιοπαθολογίας της ακράτειας του

πρωκτού όσο και στην απεικόνιση και εκτίμηση των OASIS. Με-

λέτες έχουν δείξει ότι η χρήση της EAUS προσφέρει χρήσιμες

πληροφορίες για την αξιολόγηση της σοβαρότητας των κακώσε-

ων αυτών, της αποτελεσματικότητας της χειρουργικής αποκατά-

στασής τους, ενώ έχει ερευνηθεί και η χρήση της ως προγνωστικό

εργαλείο των συμπτωμάτων ακράτειας πρωκτού σε γυναίκες οι

οποίες υπέστησαν σοβαρή κάκωση του σφιγκτήρα του πρωκτού

κατά τον τοκετό. Αν και το EAUS θεωρείται η μέθοδος εκλογής

για την εκτίμηση του συμπλέγματος του σφιγκτήρα του πρωκτού,

η περιορισμένη  διαθεσιμότητα τόσο του απαιτούμενου εξοπλι-

σμού όσο και του κατάλληλα εξειδικευμένου προσωπικού δεν

επιτρέπει την ευρεία χρήση της στην καθημερινή πρακτική. Για

το λόγο αυτό, η χρήση των ευρέως διαθέσιμων ηχοβολέων σε γε-

νικές μαιευτικές-γυναικολογικές κλινικές οδήγησε στην ανάπτυ-

ξη και άλλων τεχνικών όπως την Ενδοκολπική Υπερηχογραφία

(Endovaginal Ultrasonography / EVUS) και την Διαπερινεϊκή
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Υπερηχογραφία (Transperineal ultrasonography /

TPUS) του πρωκτού. Οι τεχνικές αυτές αποτε-

λούν πεδίο έρευνας για την αξιολόγησή τους τόσο

στην κλινική τους εφαρμογή όσο και στη σύγκρι-

σή τους σε σχέση με την EAUS. 

Τα τελευταία χρόνια σε αρκετά κέντρα του εξω-

τερικού και από τον Ιούνιο του 2013 και στην Α’

Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανε-

πιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο «Αλεξάν-

δρα», έχουν συσταθεί εξειδικευμένα «Ιατρεία

Περινέου». Στα ιατρεία αυτά παρακολουθούνται

γυναίκες που έχουν υποστεί OASIS ή που παρου-

σιάζουν συμπτωματολογία που μπορεί να αποδο-

θεί σε σοβαρή κάκωση περινέου. Στόχος των ια-

τρείων περινέου είναι η προσφορά συστηματικής

φροντίδας των γυναικών αυτών η οποία περιλαμ-

βάνει εξειδικευμένη κλινική αξιολόγηση σε συν-

δυασμό με την υπερηχογραφική εκτίμησή με

EAUS αλλά και με άλλες δυναμικές εξετάσεις

όπως η μανομετρία πρωκτού. 

Λέξεις - κλειδιά: Μαιευτικές κακώσεις περινέου, Σφιγκτή-

ρας του πρωκτού, Ενδοπρωκτική Υπερηχογραφία, Ακράτεια

πρωκτούÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ

Εισαγωγήˆˆˆ

Οι μαιευτικές κακώσεις του σφιγκτήρα του πρω-
κτού (obstetric anal sphincter injuries / OASIS)
αντιπροσωπεύουν μια ομάδα κακώσεων του περι-
νέου κατά τον κολπικό τοκετό με συχνότητα που
κυμαίνεται από 1% έως 18%1-7. Οι OASIS περι-
λαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κακώσεων, που κυ-
μαίνονται από μια επιφανειακή συμμετοχή του
σφιγκτήρα του πρωκτού μέχρι ρήξεις που εκτεί-
νονται από τον σφιγκτήρα του πρωκτού μέχρι και
το ορθοπρωκτικό επιθήλιο8. Οι OASIS σχετίζο-
νται τόσο με άμεσες επιπλοκές, όπως αιμορρα-
γία, διάσπαση του τραύματος, σχηματισμό απο-
στήματος, περινεϊκό πόνο, όσο και με μακροπρό-
θεσμες επιπλοκές που μπορεί να περιλαμβάνουν
κολπικά συρίγγια ή ανεπάρκεια του πρωκτού9, 10.
Η κάκωση του σφιγκτήρα του πρωκτού κατά τον
τοκετό θεωρείται ο πιο σημαντικός αιτιολογικός
παράγοντας παθογένεσης της ανεπάρκειας του
πρωκτού στις γυναίκες11. Έως και το 53 % των νέ-
ων υγειών γυναικών που υφίστανται OASIS, μπο-
ρεί να αναπτύξουν ανεπάρκεια του πρωκτού, πα-
ρά την έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση των

βλαβών κατά τον τοκετό12-15. Η κατάσταση αυτή
μπορεί να διαταράξει το συναισθηματικό «καλώς
έχειν» της γυναίκας,  να την οδηγήσει σε κοινωνι-
κό αποκλεισμό, σε απώλεια αυτοπεποίθησης και
τελικά σε επιδείνωσητης ποιότητας ζωής της16.
Εκτός των παραπάνω, τα τελευταία χρόνια είναι
όλο και πιο συχνές οι ιατρονομικές υποθέσεις
που σχετίζονται με κακώσεις OASIS και αφο-
ρούν κυρίως περιπτώσεις γυναικών που υπέστη-
σαν OASIS και παρουσιάζουν ακράτεια κοπρά-
νων17. Ο φόβος αυτών των κακώσεων και των συ-
νεπειών τους θεωρείται ότι έχει συνεισφέρει ση-
μαντικά στην κατά 60% περίπου αύξηση των και-
σαρικών τομών στις ΗΠΑ18. Για τους προαναφε-
ρόμενους λόγους, η άμεση μετά τον κολπικό τοκε-
τό διάγνωση των OASIS είναι αποφασιστικής ση-
μασίας για την παροχή της κατάλληλης αντιμετώ-
πισης, την κατάλληλη διαχείριση του περιστατι-
κού και τον προγραμματισμό του απαιτούμενου
follow-up.  
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η εισαγωγή της εν-
δοπρωκτικής υπερηχογραφίας (endoanal
ultrasonography / EAUS) επέτρεψε την ακριβέ-
στερη εκτίμηση του ανατομικού συμπλέγματος
του σφιγκτήρα του πρωκτού και έφερε επανάστα-
ση στην κατανόηση της φυσιοπαθολογίας της
ακράτειας του πρωκτού. Στόχος αυτού του άρ-
θρου είναι η ανασκόπηση των σύγχρονων δεδο-
μένων στη μεθοδολογία της υπερηχογραφικής
εξέτασης του σφιγκτήρα του πρωκτού, στην απει-
κόνιση των OASIS και των κλινικών συμπερα-
σμάτων που προκύπτουν από την υπερηχογραφι-
κή εκτίμηση.

Ανατομία του Σφιγκτήρα του Πρωκτού

Ο σφιγκτήρας του πρωκτού αποτελείται από μια
σειρά αλληλο-επικαλυπτόμενων κυλινδρικών
στρωμάτων. Το εσώτερο στρώμα, που αποτελεί-
ται από το βλεννογόνο και την υποβλεννογόνια
στιβάδα, «σφραγίζει» τον πρωκτικό σωλήνα
(πρωκτικά μαξιλάρια) συνεισφέροντας στην
εγκράτεια αερίων και υγρών κοπράνων19. Το επό-
μενο στρώμα είναι ο έσω σφιγκτήρας του πρω-
κτού (internal anal sphincter / IAS), ο οποίος απο-
τελεί μια πάχυνση του κυκλοτερούς μυϊκού χιτώ-
να του ορθού20. Το εξώτερο στρώμα αποτελείται
από έναν εκούσιο γραμμωτό μυ, τον έξω σφιγκτή-
ρα του πρωκτού (external anal sphincter/  EAS), ο
οποίος σχηματίζεται από μυϊκές ίνες που προέρ-
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χονται από τον ανελκτήρα του πρωκτού και τον
ηβοορθικό μυ21. Αν και ο EAS σχηματίζει έναν
μυϊκό κύλινδρο που περικλείει τον IAS, ο EAS
και ο IAS αποτελούν διακριτές δομές που διαχω-
ρίζονται από μια λεπτή μεσοσφιγκτηριακή «συνε-
κτική» στιβάδα. Αυτή η μεσοσφιγκτηριακή στιβά-
δα αποτελεί τη συνέχεια του επιμήκη ή διαμήκη
μυός του εντέρου22. Συνολικά, περιγράφονται πέ-
ντε διακριτά ανατομικά στρώματα: ο βλεννογό-
νος, το υποβλεννογόνιο στρώμα, ο IAS, το μεσο-
σφιγκτηριακό επίπεδο και ο EAS.

Κατηγοριοποίηση των Ρήξεων του Περινέου και

Παράγοντες Κινδύνου

Το 1995 ο Sultan εισήγαγε μια περιγραφική κατη-
γοριοποίηση των περινεϊκών τραυμάτων που βα-
σίζεται στην κλινική εξέταση του περινέου και
του σφιγκτήρα του πρωκτού μετά τον τοκετό23. Οι
ρήξεις πρώτου βαθμού περιλαμβάνουν αποκλει-
στικά βλάβες του κολπικού επιθηλίου ή του δέρ-
ματος του περινέου, ενώ οι ρήξεις δευτέρου βαθ-
μού περιλαμβάνουν τραυματισμούς στους οποί-
ους συμμετέχουν οι μύες του περινέου αλλά όχι ο
σφιγκτήρας του πρωκτού. Οι ρήξεις τρίτου βαθ-
μού αφορούν τραυματισμούς του σφιγκτήρα του
πρωκτού, ενώ στις τετάρτου βαθμού ρήξεις συμ-
μετέχουν τόσο ο σφιγκτήρας του πρωκτού όσο
και το ορθοπρωκτικό επιθήλιο. Η κατηγοριοποίη-

ση που πρότεινε ο Sultan είναι στις μέρες μας ευ-
ρέως αποδεκτή και χρησιμοποιείται τόσο από
εθνικές όσο και διεθνείς επιστημονικές εταιρίες
όπως το Royal College of Obstetricians and
Gynaecologists24 και την International
Consultation on Incontinence25 (Πίνακας 1). Διά-
φορες μελέτες αναγνώρισαν και ανέδειξαν έναν
αριθμό παραγόντων που σχετίζονται με αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης OASIS6, 26-43 (Πίνακας 2). 

Υπερηχογραφική απεικόνιση του Σφιγκτήρα του

Πρωκτού

Η Ενδοπρωκτική υπερηχογραφία (EAUS) περι-
γράφηκε πρώτη φορά από τους Law και
Bartram44, το 1989, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ένα
B&K type 1846 (Bruel & Kjaer, Naerum,
Denmark) υπερηχογραφικό μηχάνημα με μια πε-
ριστρεφόμενη κεφαλή 7MHz. Ακολούθως, οι
Sultan et al45 καθόρισαν αρχικά την ενδοϋπερηχο-
γραφική ανατομική απεικόνιση του σφιγκτήρα
του πρωκτού συσχετίζοντας τις in vivo και in vitro
παρατηρήσεις τους με ανατομικά πρωκτο-ορθικά
παρασκευάσματα και σε δεύτερο χρόνο περιέ-
γραψαν τη φυσιολογική υπερηχογραφική ανατο-
μία του σφιγκτήρα και τις διαφορές που παρατη-
ρούνται μεταξύ άρρενος και θήλεος46. 
Ο κλασσικός τρόπος εκτέλεσης του EAUS περι-
λαμβάνει τη χρήση δισδιάστατου (2D) ηχοβολέα

Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση του περινεϊκού τραύματος23

Τύπος Ρήξης Ορισμός

Πρώτου βαθμού Τραυματισμός του δέρματος του περινέου.

Δευτέρου βαθμού Τραυματισμός του περινέου στον οποίον συμμετέχουν οι περινεϊκοί μύες 

αλλά όχι ο σφιγκτήρας του πρωκτού.

Τρίτου βαθμού Τραυματισμός του περινέου στον οποίο συμμετέχει και το σύμπλεγμα 

του σφιγκτήρα του πρωκτού.

• 3a: Ρήξη <50% του πάχους του EAS

• 3b: Ρήξη >50% του πάχους του EAS

• 3c: Ρήξη τόσο του EAS όσο και του IAS

Τετάρτου βαθμού Τραυματισμός του περινέου στον οποίο συμμετέχει και το σύμπλεγμα 

του σφιγκτήρα του πρωκτού (ο EAS και ο IAS) και το ορθοπρωκτικό επιθήλιο.

Πίνακας 2: Παράγοντες κινδύνου σχετιζόμενοι με αυξημένη εμφάνιση OASIS6, 26-43

Βάρος γέννησης πάνω από 4 kg Διάρκεια δευτέρου σταδίου >1 ώρα

Εμμένουσα οπίσθια ινιακή θέση Δυστοκία ώμων

Ατοκία Μέση περινεοτομή

Πρόκληση τοκετού Χρήση εμβρυουλκών

GRIGORIADIS_15_ΠΡΟΤΥΠΗ YPERIXOGAFIA  2/2/16  1:02 PM  Page 67



με περιστρεφόμενη κεφαλή 7-10MHz (εύρος
εστίασης 5–45 mm), 12-17mm σε διάμετρο, η
οποία πληρείται με νερό, από το οποίο έχει αφαι-
ρεθεί ο αέρας, επιτρέποντας την περιστροφική
360o απεικόνιση του πρωκτικού σωλήνα. Η ασθε-
νής τοποθετείται σε αριστερή πλάγια θέση ή σε
θέση λιθοτομής47,48, με προτιμότερη την τελευταία
καθώς επιτρέπει αφενός την βέλτιστη απεικόνιση
και αφετέρου την αποφυγή της παραμόρφωσης
των πρόσθιων ανατομικών στοιχείων48. Πριν από
την υπερηχογραφική εξέταση συστήνεται η δα-
κτυλική εξέταση του πρωκτού για την διαπίστωση
της ανατομίας του πρωκτικού σωλήνα και τον
αποκλεισμό παρουσίας ουλών ή στενωτικών βλα-
βών48. Η ενδοσκοπική κεφαλή, καλυπτόμενη με
προφυλακτικό με λιπαντικό, εισάγεται σε βάθος
περίπου 6 εκατοστών στο ορθό και καθώς αποσύ-
ρεται προοδευτικά προς την έξοδο του πρωκτικού
σωλήνα αναδεικνύονται και απεικονίζονται ο
ηβοορθικός μυς, το πρωκτικό επιθήλιο και υποε-
πιθήλιο, ο IAS, η μεσοσφιγκτηριακή στιβάδα και
ο EAS. 
Πρόσφατα, περιγράφηκε το τρισδιάστατο (3D)-
EAUS. Οι εικόνες λαμβάνονται χρησιμοποιώντας
την ίδια κεφαλή που χρησιμοποιείται και στην 2D
απεικόνιση. Στην περίπτωση αυτή η κεφαλή τοπο-
θετείται σε ένα μηχανικό εξάρτημα το οποίο επι-
τρέπει στην κεφαλή να κινείται με σταθερή ταχύ-
τητα με ουραία κατεύθυνση, αναπαράγοντας ει-
κόνες τριών διαστάσεων49. Το 3D-EAUS δημι-

ουργεί ογκομετρικές εικόνες που μπορούν να
αναλυθούν σε πολυεπίπεδες (μετωπιαίες, εγκάρ-
σιες και οβελιαίες) ή τομογραφικές εικόνες50-52

(Σχήμα 1). Η χρήση κατάλληλου λογισμικού επι-
τρέπει την ανάλυση των αποθηκευμένων τρισδιά-
στατων όγκων σε δεύτερο χρόνο για ανασκόπη-
ση, μειώνοντας τον χρόνο της αρχικής εξέτασης53.
Το1999, οι Gold et al54 καθόρισαν τέσσερα υπε-
ρηχογραφικά διακριτά επίπεδα για την εκτίμηση
του πρωκτικού σωλήνα κατά μήκος του άξονά του
(Σχήμα 2).
1. Επίπεδο Ηβοορθικού: αναγνωρίζεται ως μια
υπερηχογενής δέσμη σχήματος “U” που εντοπίζε-
ται σε στενή σχέση με το σχηματισμό του EAS
(σχήμα 3).

Γρηγοριάδης και συν.Υ περηχογραφική εκτίμηση των μαιευτικών κακώσεων του σφιγκτήρα του πρωκτού
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Σχήμα 1. Πολυεπίπεδη απεικόνιση με 3D-EAUS
του συμπλέγματος του σφιγκτήρα του πρωκτού.

Σχήμα 2. Επίπεδα υπερηχογραφικής εκτίμησης του πρωκτικού σωλήνα54, 55.
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2. Εγγύς (Άνω) πρωκτικός σωλήνας: στο πλέον κε-
φαλικό επίπεδο του EAS στο σημείο που ο EAS, ο
επιμήκης μυς και ο IAS είναι ορατοί.
3. Μέσος πρωκτικός σωλήνας: Το επίπεδο όπου ο
EAS σχηματίζει έναν πλήρη κύκλο (δαχτυλίδι)
γύρω από τον IAS. Το χαμηλότερο σημείο του
επιπέδου συμπίπτει με το περιφερικό (ουραίο)
πέρας του IAS. 
4. Υποδόριος (Κάτω) πρωκτικός σωλήνας: Το
επίπεδο αμέσως κάτωθεν του τέλους του IAS,
όπου μόνο ο EAS είναι πλέον ορατός.
Οι υπερηχογραφικές στιβάδες ενός φυσιολογι-
κού πρωκτικού σωλήνα εμφανίζονται σαν υπερη-
χογενή ή υποηχογενή στοιχεία (Σχήμα 4). Ξεκι-
νώντας από τα έσω και προχωρώντας προς τα
έξω το πρώτο επίπεδο είναι υπερηχογενές και
αντιστοιχεί στο σημείο επαφής της κεφαλής του
ηχοβολέα με την επιφάνεια του πρωκτικού βλεν-
νογόνου. Το δεύτερο στρώμα είναι μετρίως ανα-
κλαστικό και αντιπροσωπεύει το υποβλεννογόνιο
που αποτελείται από συνδετικό ιστό και λείο μυ.
Το τρίτο επίπεδο αντιστοιχεί στον IAS που είναι
υποηχογενής, δίνοντας την εντύπωση ενός υπόη-
χου δακτυλιοειδούς σχηματισμού που περιβάλλει
το υποβλεννογόνιο. Σε ουραία κατεύθυνση ο IAS
δεν επεκτείνεται πέραν του έξω σφιγκτήρα. Το
τέταρτο στρώμα είναι υπερηχογενές και αντιπρο-
σωπεύει τον επιμήκη μυ. Το επίπεδο του επιμή-
κους μυός είναι ορατό μόνο στο 40% των γυναι-
κών, καθώς έχει παρόμοια ηχογένεια με τις εφα-
πτόμενες στιβάδες. Το πέμπτο επίπεδο αντιστοι-
χεί στον EAS που συνήθως εμφανίζεται υπερηχο-
γενής με ετερογενή απεικόνιση η οποία οφείλε-

ται στη διαφορετική κατεύθυνση ορισμένων ινών
του EAS. 

EAUS απεικόνιση των OASIS

Οι μαιευτικές κακώσεις του σφιγκτήρα του πρω-
κτού, όταν αξιολογούνται με το EAUS, έχουν συ-
γκεκριμένη υπερηχογραφική απεικόνιση. Μια
βλάβη του IAS απεικονίζεται σαν μια διακοπή της
συνέχειας του ομόκεντρου υποηχογενούς δαχτυλι-
διού στη μεσότητα του εγγύς (άνω) πρωκτικού σω-
λήνα53. Αντίστοιχα, η διακοπή της συνέχειας του
πρόσθιου τμήματος του υπερηχογενούς δαχτυλιδι-
ού του EAS στο μέσο πρωκτικό επίπεδο,και πριν
από το πέρας του IAS, αντιπροσωπεύει κάκωση
του EAS53 (σχήμα 5). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
στο εγγύς (άνω) επίπεδο στο 98% των γυναικών ο
EAS είναι κοντύτερος προσθίως σε σχέση με το
οπίσθιο τμήματου. Για αυτό όποια πρόσθια ασυ-
νέχεια του EAS σε αυτό το επίπεδο δε θα πρέπει
να συγχέεται με τραυματισμό του56. Πιο συγκεκρι-
μένα, οι Starck et al57 έδειξαν ότι το μήκος του
προσθίου τμήματος του EAS σε άτοκες γυναίκες
είναι κατά μέσο όρο 7mm μικρότερο από ότι το
οπίσθιο τμήμα. Στο επίπεδο του υποδορίου (κάτω)
πρωκτικού επιπέδου, οποιαδήποτε διακοπή της
συνέχειας του ομόκεντρου δαχτυλιδιού που αντι-
προσωπεύει τον EAS, επίσης περιγράφει μια βλά-
βη του EAS53.
Οι Starck et al58 εισήγαγαν ένα σύστημα βαθμολό-
γησης των OASIS που στηρίζεται στη λήψη εικό-
νων 2D-EAUS ανά 5mm, από το επίπεδο του
ηβοορθικού μυός μέχρι το κάτω άκρο του πρωκτι-
κού σωλήνα. Το σύστημα αυτό βασίζεται στην
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Πίνακας 3: Σύστημα βαθμολόγησης των Ενδοϋπερηχογραφικών Βλαβών του Σφιγκτήρα του πρωκτού

κατά Starck58.

Score 0 1 2 3

Έξω Σφιγκτήρας

Μήκος βλάβης Καθόλου Μικρότερο Περισσότερο Εξ’ ολοκλήρου

ίσο του μισού του μισού

Βάθος βλάβης Καθόλου Μερικό Πήρες -

Έκταση βλάβης Καθόλου >90o 91-180o >180o

Έσω Σφιγκτήρας

Μήκος βλάβης Καθόλου Μικρότερο Περισσότερο Εξ’ ολοκλήρου

ίσο του μισού του μισού

Βάθος βλάβης Καθόλου Μερικό Πλήρες -

Έκταση βλάβης Καθόλου >90o 91-180o >180o
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εκτίμηση του μήκους, του βάθους και του πάχους
των ελλειμμάτων των IAS και EAS (Πίνακας 3).
Το συνολικό score μπορεί να κυμαίνεται από 0
(απουσία βλάβης) έως 16 (μέγιστη βλάβη). Πρό-
σφατα, οι Noderval et al59 ανακοίνωσαν ένα
απλοποιημένο σύστημα για την ανάλυση των κα-
κώσεων (με τιμές από 0 έως 7), χωρίς να περιλαμ-
βάνει τις μερικές ρήξεις του IAS. Στο σύστημα
αυτό η μέγιστη τιμή 7 υποδηλώνει βλάβες τόσο
στον EAS όσο και στον IAS που ξεπερνούν τις
90ο στο επίπεδο του άξονα και περιλαμβάνουν
περισσότερο από το μισό του μήκους του κάθε
σφιγκτήρα. Και τα δύο συστήματα βαθμολόγησης
εμφανίζουν την ίδια αναπαραγωγικότητα με καλή
συμφωνία τόσο μεταξύ διαφορετικών παρατηρή-
σεων του ίδιου παρατηρητή όσο και μεταξύ παρα-
τηρήσεων διαφορετικών παρατηρητών στην ταξι-
νόμηση59.

Ο ρόλος του EAUS στην εκτίμηση των OASIS

Το 1993 οι Sultan et al60 διαπίστωσαν ότι μέχρι
και το 35% των πρωτοτόκων γυναικών είχαν υπε-
ρηχογραφικά σημεία κακώσεων των μυών των
σφιγκτήρων, σε αντίθεση με την κλινική διάγνω-
ση των OASIS που περιοριζόταν στο 3%. Επακό-
λουθες προοπτικές μελέτες έδειξαν ότι η εκτέλε-
ση EAUS ανίχνευε υψηλότερα ποσοστά ρήξεων
του σφιγκτήρα του πρωκτού, σε σχέση με την κλι-
νική εξέταση, με ποσοστά που κυμαίνονται μετα-
ξύ 20 και 41%61. Τέτοιες βλάβες που δεν είναι

ορατές κατά τον τοκετό αλλά μπορούν να ανι-
χνευθούν με την υπερηχογραφική απεικόνιση του
σφιγκτήρα του πρωκτού θεωρούνται «κεκαλυμμέ-
νες» κακώσεις του σφιγκτήρα του πρωκτού53. Οι
«κεκαλυμμένες» OASIS θεωρείται ότι έχουν κλι-
νική σημασία καθώς ορισμένες ασυμπτωματικές
γυναίκες με αδιάγνωστη κλινικά κάκωση του σφι-
γκτήρα του πρωκτού αναπτύσσουν συμπτώματα
ακράτειας κοπράνων μετά από έναν δεύτερο κολ-
πικό τοκετό62. Οι Faltin et al63 παρατήρησαν ότι
γυναίκες που βρέθηκαν να έχουν «κεκαλυμμέ-
νες»  κακώσεις του σφιγκτήρα του πρωκτού είχαν
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πρωκτικής ακράτει-
ας 3 μήνες μετά τον τοκετό (odds ratio [OR] 8.8;
95% CI 2.9, 26.5).
Ωστόσο, πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι
περισσότερες κακώσεις του σφιγκτήρα που είχαν
πρωτύτερα ταξινομηθεί ως «κεκαλυμμένες» αντι-
προσωπεύουν περιπτώσεις OASIS που είχαν δια-
φύγει της κλινικής διάγνωσης και οι πραγματικές
«κεκαλυμμένες» κακώσεις του σφιγκτήρα του
πρωκτού είναι σπάνιες61. Σε μια προοπτική μελέ-
τη64 στην οποία γυναίκες μετά τον τοκετό επανε-
ξετάζονταν από έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο
ερευνητή πριν τη συρραφή του περινέου, το ποσο-
στό ανίχνευσης των OASIS αυξήθηκε σημαντικά
από το 11% στο 24.5%, υποδηλώνοντας ότι τα
«κεκαλυμμένα» τραύματα του σφιγκτήρα είναι
σπάνια. Βασισμένοι στα ευρήματα αυτά οι ερευ-
νητές συμπέραναν ότι υπάρχει ανάγκη για καλύ-
τερη και πιο εστιασμένη εκπαίδευση του προσω-
πικού της αίθουσας τοκετών στην αναγνώριση
των OASIS. Ανάλογα αποτελέσματα είχε μια
πρόσφατη προοπτική μελέτη παρατήρησης53 107
πρωτοτόκων γυναικών με κολπικό τοκετό, στην
οποία μετά από 3-D ενδοϋπερηχογραφία το 12%
των γυναικών διαγνώσθηκε με κάκωση του σφι-
γκτήρα σε σύγκριση με το μόλις 6.5% που δια-
γνώσθηκε κλινικά. Οι ερευνητές της μελέτης αυ-
τής σχολιάζουν ότι τα ευρήματά αυτά δε δικαιο-
λογούν τη διενέργεια EAUS σε όλους τους τοκε-
τούς αλλά δίδουν έμφαση στη σημασία της επιμε-
λούς εξέτασης του περινέου σε όλες τις γυναίκες
μετά τον τοκετό. Τέλος, άλλες μελέτες βρήκαν ότι
η ακρίβεια της κλινικής διάγνωσης των OASIS
εξαρτάται από την εκπαίδευση και την εμπειρία
του εξεταστή61,64 ενισχύοντας την άποψη ότι η κα-
τάλληλη εκπαίδευση των παρόχων υγείας είναι
βασική για τη μείωση της πιθανότητας μιας κλινι-

Σχήμα 3. Το 3D-EAUS αναδεικνύει τον σχήμα-
τος ‘‘U’’ηβοορθικό μυ (βέλη).

GRIGORIADIS_15_ΠΡΟΤΥΠΗ YPERIXOGAFIA  2/2/16  1:02 PM  Page 70



71

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.11, ΤΕΥΧ.2, ΣΕΛ. 65-77, 2014

κής αστοχίας στη διάγνωση των OASIS64, 65.

Κλινική εφαρμογή χρήσης της EAUS

Η χρήση της EAUS έχει μελετηθεί για την εκτίμη-
ση του αποτελέσματος της χειρουργικής αποκα-
τάστασης των OASIS σε πρώτο χρόνο (αμέσως
μετά τον τοκετό). Μελέτες της δεκαετίας του ’90
έδειξαν ότι η εξέταση γυναικών με EAUS≥3 μή-
νες μετά την αποκατάσταση ρήξεων του σφιγκτή-
ρα σε πρώτο χρόνο, παρουσίαζαν ελλείμματα του
σφιγκτήρα μεταξύ του 54% και 91%58. Το 2003 σε
μελέτη 48 γυναικών όπου η EAUS έγινε 2-7 ημέ-
ρες μετά την αποκατάσταση των OASIS η συχνό-
τητα ελλειμμάτων ήταν 90%58, αντικατοπτρίζο-
ντας πιθανώς την πτωχή χειρουργική τεχνική. Ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η
έκταση των ενδοϋπερηχογραφικών ελλειμμάτων
που εντοπίζονται 2-7 ημέρες μετά την χειρουργι-
κή αποκατάσταση, φαίνεται να καθορίζεται κυ-
ρίως από τη χειρουργική εμπειρία του ιατρού και
όχι από τον βαθμό της ρήξης και για το λόγο αυτό
οι ερευνητές καταλήγουν στο ότι τέτοιες κακώ-
σεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από ειδικά
εκπαιδευμένους ιατρούς.
Η προγνωστική αξία της EAUS σε περιπτώσεις
συρραφής OASIS σε πρώτο χρόνο μελετήθηκε
από τους Starck et al σε προοπτική μελέτη 41 γυ-
ναικών66. Σε αυτή τη προοπτική μελέτη μελετήθη-
καν τα ενδοϋπερηχογραφικά ελλείμματα και οι
μανομετρικές ενδοπρωκτικές πιέσεις 1 εβδομά-
δα, 3 μήνες και 1 χρόνο μετά τη συρραφή σε πρώ-

το χρόνο, αλλά και η συσχέτισή τους με συμπτώ-
ματα ακράτειας πρωκτού 1 με 4 χρόνια μετά. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι το 54% των γυναικών
ανέφεραν ακράτεια πρωκτού στον 1 χρόνο και
61% στα 4 χρόνια. Μάλιστα παρατηρήθηκε θετική
συσχέτιση του βαθμού της σοβαρότητας των ενδοϋ-
περηχογραφικών ελλειμμάτων 1 εβδομάδα μετά
την αποκατάσταση, με τον κίνδυνο πρωκτικής
ακράτειας στα 4 χρόνια. Οι ερευνητές συμπέραναν
ότι πιθανά να είναι πολύτιμος ο άμεσος υπερηχο-
γραφικός έλεγχος με EAUS των περιπτώσεων χει-
ρουργικής αποκατάστασης των OASIS, και προτεί-
νουν την επανασυρραφή του σφιγκτήρα στην περί-
πτωση που εντοπίζεται μεγάλο έλλειμμα κατά τον
EAUS έλεγχο.
Η κλινική εφαρμογή του EAUS έχει μελετηθεί
και για τον καθορισμό του  τρόπου τοκετού σε γυ-
ναίκες με ιστορικό OASIS, ένα θέμα το οποίο πα-
ραμένει ακόμα αμφιλεγόμενο. Σε αυτές τις περι-
πτώσεις τα κυριότερα ζητήματα που ενδιαφέρουν
τη γυναίκα είναι ο κίνδυνος υποτροπής των
OASIS και ο κίνδυνος εμφάνισης ή επιδείνωσης
της πρωκτικής ακράτειας. Στη βιβλιογραφία δυ-
στυχώς δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα αντικειμε-
νικής ή υποκειμενικής αξιολόγησης για τη μελέτη
της επίδρασης των μελλοντικών τοκετών στην συ-
μπτωματολογία και ποιότητα ζωής γυναικών που
έχουν υποστεί OASIS67. Σύμφωνα με τα βιβλιο-
γραφικά δεδομένα το 17- 25% των γυναικών που
έχουν υποστεί έναν 3ου βαθμού OASIS και έχουν
ακολούθως κολπικό τοκετό, παρουσιάζουν επι-
δείνωση των συμπτωμάτων πρωκτικής ακράτει-
ας68-72. Σε προοπτική μελέτη οι Scheer et al67 εξέ-
τασαν με EAUS, ενδοπρωκτική μανομετρία και
ερωτηματολόγια συμπτωμάτων ακράτειας πρω-
κτού 56 εγκυμονούσες γυναίκες με ιστορικό
προηγούμενου τοκετού που είχε επιπλακεί με ρή-
ξη OASIS. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο τρί-
το τρίμηνο της νέας εγκυμοσύνης και 13 εβδομά-
δες μετά τον τοκετό67. Το 60% των γυναικών πα-
ρουσίαζαν ενδοϋπερηχογραφικά ελλείμματα κα-
τά το τρίτο τρίμηνο εγκυμοσύνης, ενώ για τις γυ-
ναίκες που είχαν τελικά κολπικό τοκετό (38/56,
70%) το ποσοστό υποτροπής OASIS έφτασε το
6.8%. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι σύμφωνα με
το πρωτόκολλο της κλινικής οι επίτοκες που δεν
παρουσιάζουν σοβαρού βαθμού ενδοϋπερηχο-
γραφική και μανομετρική διαταραχή της λειτουρ-
γίας του σφιγκτήρα του πρωκτού μπορούν να γεν-

Σχήμα 4. Εξέταση με 3D-EAUS του πρωκτικού
σωλήνα. Διακρίνεται ο υποηχογενής IAS (μαύρα
βέλη) και ο υπερηχογενής EAS (λευκά βέλη).
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νήσουν κολπικά χωρίς σημαντικό κίνδυνο για τη
διαταραχή της μορφολογίας του σφιγκτήρα του
πρωκτού, της λειτουργικότητάς του ή της ποιότη-
τας της ζωής τους. 
Πιο πρόσφατα οι Daly et al73 εκτίμησαν προοπτι-
κά 381 γυναίκες με ιστορικό OASIS (38.4 +/-22
μήνες μετά το επεισόδιο OASIS) κατά τη διάρ-
κεια της  επόμενης κύησής τους και για τρεις μή-
νες μετά τον τοκετό. Όλες οι γυναίκες συμπλήρω-
ναν το ερωτηματολόγιο ακράτειας κοπράνων
StMark’s Incontinence Score (SMIS) και υποβάλ-
λονταν σε EAUS και ενδοπρωκτική μανομετρία.
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της μελέτης, κολπι-
κός τοκετός συστήθηκε σε όσες επίτοκες γυναί-
κες είχαν: α) ελάχιστα συμπτώματα, β) έναν υπε-
ρηχογραφικά ακέραιο σφιγκτήρα ή ουλή του έξω
σφιγκτήρα μικρότερη των 30 μοιρών και γ) αύξη-
ση της μανομετρικής πίεσης συγκράτησης του
σφιγκτήρα του πρωκτού μεγαλύτερη των 20
mmHg. Σε όλες τις υπόλοιπες γυναίκες συστήθη-
κε καισαρική τομή. Χρησιμοποιώντας αυτά τα
κριτήρια σε 321 (84.3%) γυναίκες συνεστήθη ο
κολπικός τοκετός, με υποτροπή OASIS στις 19
(7.6%). Στην πλειοψηφία των γυναικών στις οποί-
ες συνεστήθη κολπικός τοκετός και γέννησαν τε-
λικά με φυσιολογικό τοκετό, δεν καταγράφηκε
σημαντική κλινική επιδείνωση των συμπτωμάτων
και του τρόπου ζωής τουλάχιστον για τους τρεις
πρώτους μήνες μετά τον τοκετό.
Συμπερασματικά, οι κακώσεις OASIS έχουν σχε-

τιστεί με σοβαρή νοσηρότητα και σημαντική επί-
δραση στη ποιότητα ζωής της γυναίκας. Το 30-
50% των γυναικών με OASIS παρουσιάζουν συ-
μπτώματα όπως ακράτεια πρωκτού, επιτακτική
αφόδευση, δυσπαρεύνια και περινεϊκό πόνο10. Η
χρήση της EAUS μπορεί να προσφέρει χρήσιμες
πληροφορίες για την αξιολόγηση της σοβαρότη-
τας των κακώσεων αυτών, την αποτελεσματικότη-
τα της χειρουργικής αποκατάστασης τους και ως
προγνωστικό εργαλείο των συμπτωμάτων ακρά-
τειας πρωκτού. Επιπλέον μπορεί να συνεισφέρει
στη προγεννητική συμβουλευτική γυναικών με
ιστορικό OASIS και στον καθορισμό του τρόπου
τοκετού74. Σε αρκετά κέντρα του εξωτερικού
έχουν συσταθεί εξειδικευμένα «Ιατρεία περινέ-
ου» τα οποία προσφέρουν συστηματική παρακο-
λούθηση σε γυναίκες που έχουν υποστεί OASIS ή
που παρουσιάζουν συμπτωματολογία που μπορεί
να αποδοθεί σε περινεϊκή κάκωση. Στην Α’ Μαι-
ευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπι-
στημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»
από τον Ιούνιο του 2013 λειτουργεί το πρώτο στην
Ελλάδα «Ιατρείο Περινέου». Οι στόχοι του ια-
τρείου αυτού είναι κυρίως ερευνητικοί και απο-
σκοπούν στην αξιολόγηση των γυναικών με ρήξη
περινέου 3ου ή 4ου βαθμού, στη μακροπρόθεσμη
παρακολούθησή τους και στην παροχή συμβου-
λευτικής σε μελλοντικές κυήσεις. Μέχρι τον Ιού-
νιο του 2014 έχουν εξεταστεί 72 γυναίκες και τα
αποτελέσματα του ερευνητικού πρωτοκόλλου ευ-

Γρηγοριάδης και συν.Υ περηχογραφική εκτίμηση των μαιευτικών κακώσεων του σφιγκτήρα του πρωκτού
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Σχήμα 5. 2D-EAUS: Κάκωση έξω σφιγκτήρα (λευκό βέλος), και έσω σφιγκτήρα (μαύρο βέλος) στο
επίπεδο του μέσου πρωκτικού σωλήνα
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ελπιστούμε ότι θα παρουσιαστούν σε μελλοντικές
μελέτες.

Εναλλακτικές τεχνικές για την απεικόνιση του

σφιγκτήρα του πρωκτού

Αν και το EAUS θεωρείται ο χρυσός κανόνας
των τεχνικών για την
εκτίμηση του συμπλέγματος του σφιγκτήρα του
πρωκτού75, η διαθεσιμότητα τόσο του απαιτούμε-
νου εξοπλισμού όσο και του κατάλληλα εκπαι-
δευμένου προσωπικού είναι περιορισμένη. Επι-
πλέον, το EAUS είναι μια τεχνική που μπορεί να
προκαλέσει δυσφορία στην ασθενή ιδιαίτερα
όταν εκτελείται άμεσα μετά τον τοκετό. Επιπρό-
σθετα, η εισαγωγή της κεφαλής του ηχοβολέα
στον πρωκτικό σωλήνα μπορεί να παραμορφώσει
τη φυσιολογική ανατομία δυσχεραίνοντας τη δυ-
ναμική εκτίμηση του σφιγκτήρα κατά τη δοκιμα-
σία σύσπασης-συγκράτησης η οποία φαίνεται να
διευκολύνει την αναγνώριση ελλειμμάτων του
σφιγκτήρα76. 

Ενδοκολπική Υπερηχογραφία πρωκτού

(Endovaginal Ultrasonography / EVUS)

Το 1994 οι Sultan et al77 περιέγραψαν μια διακολ-
πική τεχνική για την εκτίμηση του πρωκτικού σω-
λήνα με μία B&K περιστρεφόμενη κεφαλή
7MHz. Σύμφωνα με αυτή ο ηχοβολέας εισέρχεται
3 εκατοστά μέσα στον κόλπο και αποσύρεται
βαθμηδόν έτσι ώστε να απεικονίζονται προοδευ-
τικά ο ηβοορθικός μυς, ο EAS, ο IAS, ο πρωκτι-
κός υποβλεννογόνος και τα πρωκτικά μαξιλάρια.
Αργότερα οι Kammerer-Doak et al78 περιέγρα-
ψαν μια απλή τεχνική χρησιμοποιώντας μια δια-
κολπική κεφαλή υπερήχου για την απεικόνιση
του σφιγκτήρα του πρωκτού εντοπίζοντας OASIS
στο 40% των γυναικών με μαιευτικές κακώσεις.
Οι Timor-Tritsch et al79 περιέγραψαν μια παρό-
μοια τεχνική χρησιμοποιώντας διακολπική κεφα-
λή 5–8 MHz, η οποία τοποθετείται στον πρόδομο
του κόλπου, στον σκαφοειδή βόθρο, αρχικά κατά
τον εγκάρσιο τρόπο και στη συνέχεια κατά τον
επιμήκη τρόπο. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι
εικόνες που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό ανα-
δεικνύουν τόσο τηνανατομία των μυών του σφι-
γκτήρα όσο και την παρουσία κακώσεων. Με αυ-
τήν την τεχνική ένα νέο υπερηχογραφικό σημείο
κακώσεων OASIS περιγράφηκε: το «βλεννογονι-
κό άστρο» (‘mucosal star’) που εντοπίζεται στις

εγκάρσιες λήψεις, δημιουργημένο από τις φυσιο-
λογικές, κενές κατώτερες βλεννογονικές αναδι-
πλώσεις του ορθού και τον συσπασμένο πρωκτό.
Στην έρευνα τους συμπεραίνουν ότι λόγω της
απλότητας και της διαθεσιμότητας του, το EVUS
θα πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε φορά που η
ανατομική ακεραιότητα του μηχανισμού του σφι-
γκτήρα του πρωκτού τίθεται εν αμφιβόλω. 
Πιο πρόσφατα, οι Olsen et al80 αναφέρουν ότι η
χρήση του 3D-EVUS επιτρέπει την απεικόνιση
του πρωκτικού σωλήνα και των γειτονικών δομών
χωρίς την παραμόρφωση που προκαλείται από
την είσοδο της κεφαλής στον πρωκτικό σωλήνα
κατά την εκτέλεση EAUS. Επιπρόσθετα, ο 3D-
EVUS επιτρέπει τη λειτουργική εκτίμηση του
πρωκτικού σωλήνα σε πραγματικό χρόνο κατά τη
δοκιμασία εκούσιας σύσφιξη-συγκράτησης, ενι-
σχύοντας έτσι την κατανόηση των μηχανισμών
εγκράτειας και των διαταραχών τους. Ωστόσο,
ανάμεσα στους περιορισμούς αυτής της τεχνικής
είναι τόσο η δυσχερής ερμηνεία των απεικονίσε-
ων που έχουν αναφερθεί μέχρι και στο 24% των-
περιπτώσεων, όσο και η αυξημένη πιθανότητα
αποτυχίας στη λήψη καθαρών εικόνων καθ’ όλο το
μήκος του πρωκτικού σωλήνα, κυρίως λόγω της
ανεπαρκούς ακουστικής επαφής με τον κόλπο81,82.
Επιπλέον το TVUS επιδεικνύει περιορισμένη
ακρίβεια στην αποκάλυψη πλευρικών ρήξεων του
σφιγκτήρα του πρωκτού. Αυτό πιθανώς να οφείλε-
ται στηναπουσία της διαστολής του πρωκτού που
επιτυγχάνεται με τον EAUS. Έτσι οι μυϊκές ίνες
παραμένουν σε χάλαση αποκρύπτοντας τη βλάβη
μέσω αλληλοεπικάλυψής τους82.

Διαπερινεϊκή Υπερηχογραφία πρωκτού

(Transperineal ultrasonography/TPUS)

Η τεχνική της διαπερινεϊκής υπερηχογραφίας
(TPUS) του πρωκτικού σωλήνα περιγράφηκε για
πρώτη φορά το 1997 από τους Peschers et al83, με
τη χρήση μιας 5 MHz convex κεφαλής σε μια ομά-
δα 68 γυναικών (25 με ακράτεια κοπράνων, 11
ασυμπτωματικές άτοκες και 32 ασυμπτωματικές
που είχαν γεννήσει κολπικά). Σε αυτή την μελέτη
τα στρώματα του συμπλέγματος του σφιγκτήρα
του πρωκτού αναδείχθηκαν όπως με το EAUS
και οι κακώσεις του σφιγκτήρα που ανιχνεύθη-
καν επιβεβαιώθηκαν κατά την χειρουργική απο-
κατάσταση του σφιγκτήρα. Το TPUS πραγματο-
ποιείται συνήθως με την ασθενή σε θέση λιθοτο-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.11, ΤΕΥΧ.2, ΣΕΛ. 65-77, 2014
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μής τοποθετώντας εξωτερικά έναν convexηχοβο-
λέα στο περίνεο μεταξύ του όρους της Αφροδίτης
και του σφιγκτήρα του πρωκτού84. Αν και παραλ-
λαγές της τεχνικής έχουν περιγραφεί85, η αρχική
προσέγγιση των Peschers et al83 βρίσκει ευρεία
και διαρκώς αυξανόμενη εφαρμογή στην εκτίμη-
ση των κακώσεων του σφιγκτήρα του πρωκτού86. 
Οι Yagel and Valsky87 πρώτοι εισήγαγαν το 3D-
TPUS για την εκτίμηση του σφιγκτήρα του πρω-
κτού, χρησιμοποιώντας μια 5-9MHz 3D-κολπική
κεφαλή, τοποθετημένη στην περιοχή του σκαφο-
ειδούς βόθρου. Ωστόσο οι ερευνητές δεν καθόρι-
σαν έναν συγκεκριμένο ορισμό των κακώσεων
του σφιγκτήρα του πρωκτού κατά την τομογραφι-
κή απεικόνιση. Σε ομάδα 139 πρωτοτόκων γυναι-
κών, οι Valsky et al87 διαπίστωσαν ότι χρησιμοποι-
ώντας το 3D-TPUS το 7.9%  των γυναικών πα-
ρουσίαζε «κεκαλυμμένες» βλάβες στο σφιγκτήρα
του πρωκτού.  Οι ερευνητές αυτοί περιέγραψαν
το «σημείο του μισοφέγγαρου» (‘‘half moon
sign’’) σαν μια λέπτυνση του IAS στην περιοχή της
βλάβης και πάχυνση στην αντίθετη πλευρά, κα-
θώς και μια μη φυσιολογική εμφάνιση του «ση-
μείου του αστεριού» (‘star sign’) των βλεννογονι-
κών αναδιπλώσεων στις μισές περίπου ασθενείς.
Τα σημεία αυτά θεωρήθηκαν ενδεικτικά βλάβης
του σφιγκτήρα. Πιο πρόσφατα οι Guzman Rojas
et al.86 μελέτησαν αναδρομικά γυναίκες στην 35η
– 37ηεβδομάδα της κύησης και 3-6 μήνες μετά τον
τοκετό. Σε αυτή τη μελέτη  πραγματοποιήθηκε
διαπερινεϊκή 4D εξέταση χρησιμοποιώντας έναν
8-4 MHz καμπυλωτής συστοιχίας ηχοβολέα
όγκου. Το 28% των γυναικών που γέννησαν κολ-
πικά είχαν υπερηχογραφικές ενδείξεις σημαντι-
κής βλάβης του EAS οι οποίεςστην πλειοψηφία
τους (87%) δεν είχαν αναγνωριστεί κλινικά. Η
επίπτωση των κλινικά αδιάγνωστων OASIS ήταν
συγκρίσιμη με αυτή που αναφέρεται στη βιβλιο-
γραφία με τη χρήση του EAUS.  
Γενικά τοTPUS θεωρείται πιο προσβάσιμο στους
μαιευτήρες από το EAUS λόγω της ευρύτερης
διαθεσιμότητας των συμβατικών κοιλιακών convex
ηχοβολέων και είναι καλά ανεκτό από τις ασθε-
νείς, αφού η κεφαλή που χρησιμοποιείται στην
εξέταση τοποθετείται εξωτερικά54. Πάντως, στην
περίπτωση του TPUS, η εφαρμογή υπερβολικής
πίεσης μέσω του ηχοβολέα στο περίνεο ή η χρήση
λανθασμένης γωνίας πρόπτωσης της υπερηχητικής
ακτίνας στο πρωκτικό σωλήνα μπορεί να οδηγήσει

σε εσφαλμένα αποτελέσματα88. Σε σύγκριση με το
3D-EAUS, τα πλεονεκτήματα του 3D-TPUS είναι
ότι αναδεικνύει όχι μόνο τον IAS και τον EAS, αλ-
λά και το περινεϊκό σώμα και την πλήρη «αιώρα»
του ηβοορθικού μυός88.

Συμπέρασμα

Στις μέρες μας το EAUS θεωρείται ο χρυσός κα-
νόνας για την διερεύνηση και εκτίμηση της ακε-
ραιότητας του σφιγκτήρα του πρωκτού, παρέχο-
ντας μια υψηλής ακρίβειας εκτίμηση55,75. Επιπλέ-
ον, το EAUS έχει αποδειχθεί ισάξιο της μαγνητι-
κής τομογραφίας και ανώτερο της ηλεκτρομϋο-
γραφικής χαρτογράφησης του σφιγκτήρα στην
ανίχνευση κακώσεών του σφιγκτήρα του πρω-
κτού75. Οι περιορισμοί του EAUS, είναι η ανάγκη
παρουσίας εξειδικευμένου προσωπικού στις αί-
θουσες τοκετών και του κατάλληλου, καθώς και
ακριβού εξοπλισμού. Επιπλέον, η τεχνική αυτή
μπορεί να αποβεί ενοχλητική σε γυναίκες οι
οποίες έχουν υποστεί σοβαρές κακώσεις περινέ-
ου. Η προσπάθεια χρήσης πιο κοινών ηχοβολέων,
ευρέως διαθέσιμων στις γενικές μαιευτικές-γυ-
ναικολογικές κλινικές για την εκτίμηση των
OASIS οδήγησε στην ανάπτυξη και άλλων τεχνι-
κών όπως το EVUS και το TPUS. Τα πλεονεκτή-
ματα αυτών των εναλλακτικών μεθόδων περιλαμ-
βάνουν τη διαθεσιμότητα χαμηλού κόστους ηχο-
βολέων, την απουσία παραμόρφωσης του πρωκτι-
κού σωλήνα που προκαλείται από το EAUSκαι τη
λειτουργική μελέτη σε πραγματικό χρόνο. Μελλο-
ντικές έρευνες θα πρέπει να εστιάσουν στην σύ-
γκριση της προγνωστικής αξίας των EVUS όσο
και του TPUS σε σχέση με το σημερινό χρυσό κα-
νόνα της EAUS55.
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Summary
Obstetric anal sphincter injuries (OASIS) repre-
sent a group of perineal tears occurring during
vaginal deliveries and range from a superficial in-
volvement of the anal sphincter to tears that ex-
tend to both the anal sphincter and the anorectal
epithelium. The advent of endoanal ultrasonogra-
phy (EAUS) allowed an accurate evaluation of the
anal sphincter complex and has revolutionized the
understanding of the pathophysiology of anal in-
continence and the imaging and the sonographic
evaluation of OASIS. EAUS can provide useful
information on the extent of the tear, the efficacy
of the repair and can be a useful tool for the prog-
nosis of incontinence symptoms. Although EAUS
is considered the gold standard technique for the
assessment of the anal sphincter complex, there is
limited availability of both the required equip-
ment and the trained personnel. The need to use
more common transducers which are widely avail-
able to the gynecological wards led to the intro-
duction and development of other techniques such
as the Endovaginal Ultrasonography (EVUS) and
the Transperineal ultrasonography (TPUS). Since
June 2013 in the First University Department of
Obstetrics and Gynecology of Athens, at “Alexan-
dra Hospital”, a specialized “Perineal Clinic” has
been inaugurated offering care for women who
sustained OASIS. The “Perineal clinic” provides a
systematic evaluation comprising specialized clini-
cal examination and an assessment with EAUS
and various anorectal physiology tests. 

Key words: Obstetric Anal sphincter injuries, anal sphincter,

Endoanal Ultrasonography, Anal incontinence
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Περίληψη
Παρουσιάζονται οι τελευταίες απόψεις για τη χρήση των κορτι-

κοστεροειδών στην εγκυμοσύνη. Ελέγχεται η αποτελεσματικό-

τητα και η ασφάλεια αυτών των φαρμάκων τόσο σε διάφορες

παθήσεις της εγκύου γυναίκας όσο και στην επιτάχυνση της

ωρίμανσης των πνευμόνων του εμβρύου κατά την αντιμετώπιση

του πρόωρου τοκετού. Η χορήγηση κορτικοστεροειδών για την

αντιμετώπιση του βρογχικού άσθματος, του ερυθηματώδους λύ-

κου, της κατά πλάκας σκλήρυνσης, της ρευματοειδούς αρθρίτι-

δας, της κνησμώδους ουρτικάριας, και εν μέρει και του συνδρό-

μου HELLP, έχει δειχθεί όχι μόνο ακίνδυνη στη διάρκεια της

εγκυμοσύνης για όλες τις μορφές αυτών (από του στόματος, πα-

ρεντερικά, τοπικά), αλλά και  άκρως απαραίτητη ή ακόμη και

σωτήρια. Ανεγνωρισμένο είναι το όφελος μιας μονήρους δόσεως

προγεννητικών κορτικοστεροειδών σε απειλή πρόωρου τοκετού

μεταξύ 24ης και 34ης εβδομάδας κύησης, ενώ συζητούνται η

ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους σε ειδικούς πληθυ-

σμούς εγκύων γυναικών, το βέλτιστο σκεύασμα, η ιδανική δόση,

και η ανάγκη για επαναλαμβανόμενες δόσεις. Τέλος, παρουσιά-

ζονται τα τελευταία πρωτόκολλα και οδηγίες των μεγάλων οργα-

νισμών και μαιευτικών εταιρειών και κολλεγίων.

Λέξεις - κλειδιά: κορτικοστεροειδή στην κύηση, προγεννητικά κορτικοστεροει-

δή, πνευμονική ωρίμανση εμβρύουÌÌÌÌÌÌÌÌ

Εισαγωγήˆˆˆ

Τα κορτικοστεροειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη

διάρκεια της εγκυμοσύνης σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις
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της μητέρας ή του εμβρύου αποσκοπώντας  στη

μείωση της ανοσολογικής απάντησης σε αλλεργι-

κές ή φλεγμονώδεις νόσους, αλλά κυρίως χορη-

γούνται στη μητέρα για την επιτάχυνση της ωρί-

μανσης των πνευμόνων του εμβρύου στα πλαίσια

της ευρύτερης αντιμετώπισης του πρόωρου τοκε-

τού. 

Τα κορτικοστεροειδή που χρησιμοποιούνται στην

αντιμετώπιση νοσημάτων της μητέρας κατά τη διάρ-

κεια της κύησης είναι η Πρεδνιζόνη (Chrocort), η

Πρεδνιζολόνη (Prezolon) και η Μεθυλπρεδνιζολό-

νη(Medrol) επειδή δεν περνούν τον πλακουντιακό

φραγμό και μεταβολίζονται στον πλακούντα, ενώ

για τη θεραπεία του εμβρύου προτιμώνται η Βητα-

μεθαζόνη (Celestone), η Δεξαμεθαζόνη (Decadron)

και η Υδροκορτιζόνη (Solucortef) επειδή εισέρχον-

ται στην εμβρυϊκή κυκλοφορία.

ΤΑ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕ-

ΤΩΠΙΣΗ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ.

Τα κορτικοστεροειδή μπορούν να χορηγηθούν

στη μητέρα είτε ως εισπνεόμενα νεφελώματα (ρι-

νικά ή στοματικά σπρέι ) π.χ. για το βρογχικό

άσθμα, είτε ως τοπικά παρασκευάσματα (κρέμες,

αλοιφές, τζέλ, διαλύματα, λοσιόν, μαλακτικά, στα-

γόνες) που απορροφώνται από το δέρμα, το μάτι

και τους βλεννογόνους, π.χ. στις κνησμώδεις βλα-

τίδες και πλάκες της ουρτικάριας της κύηαης, είτε

τέλος δια της συστηματικής οδού (από το στόμα,

ενδομυϊκά, ενδοφλέβια) για διάφορα νοσήματα,

κυρίως αλλεργικού ή ανοσολογικού υπόβαθρου.

Η οδός χορήγησης επηρεάζει την  προσλαμβανό-

μενη από την μητέρα δόση και επομένως την τερα-

τογόνο, για το έμβρυο, δυναμική του φαρμάκου.

I. Εισπνεόμενα Γλυκοκορτικοειδή στη διάρκεια

της κύησης - Άσθμα

Αναφορικά με τα εισπνεόμενα ΓΚ στη διάρκεια

της εγκυμοσύνης υπάρχουν δύο πρόσφατες εργα-

σίες με ελαφρώς αντικρουόμενα συμπεράσματα.

Η πρώτη δείχνει ότι η εισπνοή ΓΚ στη διάρκεια

της εγκυμοσύνης μπορεί να συνιστά παράγοντα

κινδύνου για ενδοκρινικές και μεταβολικές διατα-

ραχές του νεογνού1, ενώ η δεύτερη δείχνει ότι

ακόμη και υψηλές δόσεις εισπνεόμενων ΓΚ στη

διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν φαίνεται να επηρε-

άζουν την ενδοκρινική λειτουργία του εμβρύου2.

Να σημειωθεί ότι η πρώτη εργασία αφορά σε σει-

ρά δεδομένων με ζώα και επομένως θα πρέπει να

ελεγχθεί περαιτέρω. Έτσι, τα δεδομένα για την

ασφάλεια των εισπνεόμενων ΓΚ στη διάρκεια της

εγκυμοσύνης είναι καθησυχαστικά και υποστηρί-

ζουν αυτή τη χρήση τους.

Άλλωστε, σύμφωνα και με το Αμερικανικό Κολλέ-

γιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (ACOG prac-

tice bulletin; no. 90; 2008 Feb 1, 8 p., ) τα ΓΚ πρέ-

πει να αποτελούν θεραπεία πρώτης εκλογής στις

ήπιες, μεσαίες και βαριές μορφές του επιμένοντος

άσθματος.  Θεωρείται ασφαλέστερο  μία έγκυος

με άσθμα να λαμβάνει την φαρμακευτική της αγω-

γή παρά να εμφανίζει συμπτώματα και εξάρσεις.

Επιπλέον, η χρήση της πρεδνιζόνης, της θεοφυλλί-

νης, των αντιισταμινικών, των εισπνεόμενων ΚΣ,

των β2-αγωνιστών και της χρωμολύνης, δεν αντεν-

δείκνυται ούτε και κατά τον θηλασμό.

2. Τοπικά Κορτικοστεροειδή στη διάρκεια της

κύησης.

Η ασφάλεια της χρήσης τοπικών ΚΣ στη διάρκεια

της κύησης ελέγχθηκε συγκρίνοντας την εμβρυο-

τοξικότητα που προκλήθηκε από διαφορετικής

δυναμικής τοπικά ΚΣ στα οποία εκτέθηκαν έγ-

κυες γυναίκες. Έτσι, βρέθηκε σημαντική συσχέτι-

ση των ισχυρών έως πολύ ισχυρών τοπικών ΚΣ με

υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη του εμβρύου

(IUFGR), ενώ τέτοια συσχέτιση δεν βρέθηκε για

τα μέσης έως ήπιας ισχύος τοπικά ΚΣ. Επίσης δεν

βρέθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ τοπικών ΚΣ οι-

ασδήποτε δυναμικής με πρόωρους τοκετούς, σχι-

στίες προσώπου και ενδομήτριους θανάτους3,4.

Στον πίνακα 1 συγκρίνονται οι γλυκοκορτικοειδι-

κές και αλατοκορτικοειδικές δραστικότητες

(ισχύς) διαφόρων στεροειδών ενώ στον πίνακα 2

ταξινομούνται διάφορα τοπικά στεροειδή (κρέμες,

αλοιφές, τζέλ, διαλύματα, λοσιόν, μαλακτικά, στα-

γόνες) ανάλογα με τη δραστικότητά τους (ισχύ).

Γενικά, κατά τη διάρκεια της κύησης συστήνεται

να προτιμώνται τα ήπιας έως μέσης ισχύος τοπικά

ΚΣ αντί των ισχυρότερων, τα οποία, μαζί με τα

πολύ ισχυρά θα πρέπει να χορηγούνται σαν δεύ-

τερης προτίμησης φάρμακα και για όσο το δυνα-

τόν μικρότερο χρονικό διάστημα. Επίσης θα πρέ-

πει να αποφεύγεται η χρήση των τοπικών ΚΣ σε

επιφάνειες υψηλής απορρόφησης (βλέφαρα, γεν-

νητικά όργανα, βλεννογόνοι) καθότι ο κίνδυνος

ανεπιθύμητων ενεργειών είναι αυξημένος. 

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν στοιχεία για να

εκτιμηθεί η εμβρυϊκή ασφάλεια των νεότερων

Τσάπανος και ΚωτσόπουλοςΚορτικοστεροειδή στην εγκυμοσύνη. Πότε και πώς;
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ισχυρών λιπόφιλων τοπικών κορτικοστεροειδών

(μομεταζόνη, φλουτικαζόνης, μεθυλπρεδνιζολόνη)

και να ελεγχθεί εάν αυτά συνδέονται με μικρότερο

κίνδυνο υπολειπόμενης ενδομήτριας ανάπτυξης.

3. Συστηματικά Κορτικοστεροειδή στη διάρκεια

της κύησης.

Τα ΚΣ όταν χορηγούνται συστηματικά (από το

στόμα, ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια) έχουν τις ίδιες

παρενέργειες και οφέλη τόσο στις έγκυες όσο και

στις μη έγκυες γυναίκες. Πολύ μικρές ποσότητες

από αυτές που λαμβάνει η μητέρα από το στόμα

διέρχονται στο μητρικό γάλα. Δεν είναι τερατογό-

να (σε συνήθεις δόσεις πρεδνιζόνης και μεθυλ-

πρεδνιζολόνης). Όταν όμως συγκρίνονται με τα

τοπικά ΚΣ, έχουν μεγαλύτερη δυναμική εμβρυο-

τοξικότητας καθότι έχουν μεγαλύτερη βιοδιαθεσι-

μότητα από τα τοπικά. Η βλαπτική τους δράση συ-

νίσταται στην αυξημένη επίπτωση πρόωρης ρήξης

εμβρυϊκών υμένων και πρόωρου τοκετού, καθώς

και στη γέννηση νεογνών μειωμένου βάρους5,6,7.

Στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα τα ΚΣ μπορούν να

χρησιμοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια της κύησης

στις ελάχιστες αποτελεσματικές δόσεις8,9.

Γυναίκες οι οποίες λαμβάνουν ΚΣ για οξείες

εξάρσεις της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, μπορούν

να συνεχίσουν τη χρήση αυτών των φαρμάκων και

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η λήψη όμως

πρεδνιζόνης σε γυναίκες που θηλάζουν θα πρέπει

να ελέγχεται προσεκτικά.

Για την αντιμετώπιση του Ερυθηματώδους Λύκου

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης χορηγούνται η

Πρεδνιζόνη, η Πρεδνιζολόνη και η Μεθυλπρεδνι-

ζολόνη. Εάν τα ΚΣ αντενδείκνυνται για κάποιο

λόγο ή η θεραπεία έχει αποτύχει, μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί η Αζαθειοπρίνη.

Όσον αφορά στην προγεννητική χορήγηση των

ΚΣ στο σύνδρομο HELLP ( = Hemolysis, Elevat-

ed Liver Enzymes, Low Platelets), οι ενδείξεις

που υποστηρίζουν τη συστηματική τους χρήση εί-

ναι ανεπαρκείς . Επίσης δεν υπάρχουν σαφείς εν-

δείξεις για την επίδρασή τους στην ουσιαστική

κλινική έκβαση για τη μητέρα και το έμβρυο.

Έχουν όμως ευνοϊκή επίδραση σε δευτερεύουσες

παραμέτρους , όπως π.χ. στον αριθμό των αιμοπε-

ταλίων (περισσότερο η δεξαμεθαζόνη από τη βη-

ταμεθαζόνη), στην ασπαρτική τρανσαμινάση, την

τρανσαμινάση της αλανίνης, την γαλακτική αφυ-

δρογονάση και στην αποβολή ούρων. Έτσι, η

χρήση ΚΣ στο σύνδρομο HELLP μπορεί να δι-

καιολογείται σε καταστάσεις όπου κλινικά είναι

πολύ επιθυμητός ένας αυξημένος ρυθμός αποκα-

τάστασης του αριθμού των αιμοπεταλίων10,11.

ΤΑ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΤΟΥ

ΕΜΒΡΥΟΥ
1. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Η αποτελεσματικότητα της προγεννητικής χορή-

γησης ΚΣ για την επιτάχυνση της ωρίμανσης των

πνευμόνων του εμβρύου έχει τεκμηριωθεί απόλυ-

τα με την μεγάλη συστηματική αναθεώρηση των

Roberts και Dalziel για την Cochrane12 που εξέ-

τασε 21 μελέτες, 3885 ασθενείς και 4269 βρέφη.

Η εργασία ήλεγξε τη δράση της Βηταμεθαζόνης,

Δεξαμεθαζόνης και Υδροκορτιζόνης έναντι λή-

ψης placebo και έναντι καμίας θεραπείας. Βρέθη-

κε ότι ένα μονήρες σχήμα προγεννητικών ΚΣ μεί-

ωνε τον κίνδυνο για νεογνικούς θανάτους κατά

31%, για ΙΣΑΔ κατά 34%, για ενδοκοιλιακές αι-

μορραγίες κατά 46%, και για μολύνσεις στο πρώ-

το 48ωρο κατά 44%. Επίσης μείωνε τις ανάγκες

για αναπνευστική υποστήριξη του νεογνού, τη συ-

χνότητα εισαγωγής στη μονάδα εντατικής νοση-

λείας, τις πιθανότητες καθυστέρησης της ανάπτυ-

ξης στην παιδική ηλικία, και την γέννηση παιδιών

με εγκεφαλική παράλυση. Η συσχέτιση μάλιστα

αυτή ήταν τόσο ισχυρή ώστε διατυπώνεται πως δεν

υπάρχει ανάγκη περαιτέρω μελετών. Έτσι, η χο-

ρήγηση ενός μονήρους σχήματος προγεννητικών

ΚΣ θα πρέπει να θεωρείται σαν ρουτίνα για την

αντιμετώπιση του πρόωρου τοκετού. 

2. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας σε ειδι-

κούς πληθυσμούς.

Αποτελεσματικότητα στις πολύδυμες κυήσεις. 

O Blickstein το 2005 έδειξε ότι η επίδραση των

ΚΣ μειώνονταν με την αύξηση του αριθμού των

κυοφορούμενων εμβρύων.  Έδειξε όμως επίσης

ότι ο κίνδυνος για ΙΣΑΔ μειώνονταν όταν προ-

ηγείτο ένα πλήρες σχήμα προγεννητικών ΚΣ σε

σύγκριση με αντιμετώπιση χωρίς θεραπεία, τόσο

στις δίδυμες όσο και στις τρίδυμες κυήσεις13. Επί-

σης η προαναφερθείσα Cochrane Database Syst

Rev. του 200612 έδειξε ότι οι ενδείξεις δεν επιβε-

βαιώνουν την αποτελεσματικότητα των ΚΣ στις

πολύδυμες κυήσεις, αλλά αυτό οφείλεται στο ότι

δεν υπάρχουν μεγάλες προοπτικές μελέτες που να

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.11, ΤΕΥΧ.2, ΣΕΛ. 78-87, 2014
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συγκρίνουν αποτελέσματα μετά από χορήγηση ΚΣ

έναντι  μη χορήγησης. Επειδή όμως η βαρύτητα

των ενδείξεων στις μονήρεις κυήσεις είναι τόσο

μεγάλη, οι οδηγίες τελικά συνιστούν τη χορήγηση

ΚΣ ακόμη και στις πολύδυμες κυήσεις. Την άποψη

αυτή ενισχύει και μία νεότερη μελέτη του 201314

σύμφωνα με την οποία έκθεση διδύμων που γεννή-

θηκαν πριν την 34η εβδομάδα κύησης  σε κορτικο-

στεροειδή με σχήμα διάσωσης, μπορεί να συνδέε-

ται με βελτιωμένη νεογνική έκβαση.

Αποτελεσματικότητα σε παχύσαρκες γυναίκες.

Σχετικά με τη δράση των ΚΣ σε παχύσαρκες γυ-

ναίκες υπάρχει το θεωρητικό ερώτημα κατά πό-

σον η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου επηρε-

άζεται από αλλαγές της κατανομής στους ιστούς

και την εξάλειψη του φαρμάκου. Ο Hashima το

201015 έδειξε ότι το BMI γυναικών που είχαν πά-

ρει ένα μονήρες σχήμα προγεννητικών ΚΣ, δεν

επηρέασε την έκβαση των νεογνών τους. Επομέ-

νως, παρά τις θεωρητικές ανησυχίες, δεν υπάρχει

προς το παρόν κάποια ένδειξη που να υποστηρί-

ζει ένα εναλλακτικό σχήμα προγεννητικών ΚΣ

βασιζόμενο στο BMI της γυναίκας.

Αποτελεσματικότητα στην Υπολειπόμενη Ενδο-

μήτρια Ανάπτυξη του Εμβρύου.

Ως προς την αποτελεσματικότητα των ΚΣ στην IU-

GR/IUFGR, υπάρχει κάποιος βαθμός αβεβαιότη-

τας που προέρχεται από αντικρουόμενη βιβλιο-

γραφία, από έλλειψη τυχαιοποιημένων μελετών,

από στοιχεία αναδρομικά και από αναφορές πα-

ρατηρήσεων. Επιπλέον υπάρχει και κάποιος βαθ-

μός ανησυχίας για την ασφάλεια του εμβρύου από

τη χρήση των ΚΣ, δεδομένου ότι η IUGR συνο-

δεύεται από αλλαγές της καρδιαγγειακής λειτουρ-

γίας που έχουν σκοπό να διατηρήσουν επαρκή αι-

ματική ροή στα ζωτικά όργανα. Τα γλυκοκορτικο-

στεροειδή, σαν ρυθμιστές του αγγειακού τόνου,

μπορεί να έχουν κάποια επίπτωση στην ανάπτυξη

του εγκεφάλου και την μακροπρόθεσμη λειτουργία

του, δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία του πλα-

κούντα και την εμβρυοπλακουντιακή δυναμική,

και δυσμενείς νευρολογικές επιπτώσεις.

Αποτελεσματικότητα στα πολύ μικρά πρόωρα.

Με τα σημερινά δεδομένα είναι εξαιρετικά δύ-

σκολο να ορισθεί με ακρίβεια το «κατώφλι της

βιωσιμότητας». Παρόλη όμως την έλλειψη τυχαι-

οποιημένων μελετών για την αποτελεσματικότητα

των ΚΣ σε αυτή την πολύ πρώιμη περίοδο, η αί-

σθηση του οφέλους στα πολύ μικρά πρόωρα φαί-

νεται ικανή ώστε να συστήνεται η χρήση των ΚΣ

ακόμη και σε αυτά τα έμβρυα16.

Αποτελεσματικότητα στα μεγάλα πρόωρα.

Μεγάλα πρόωρα είναι αυτά που βρίσκονται με-

ταξύ της 340/7 – 366/7 εβδομάδας κύησης. Σε αυτές

τις ηλικίες κύησης είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος εί-

ναι μικρός και η θνησιμότητα σπάνια. Παρόλα αυ-

τά, τα ΚΣ μπορούν να είναι αποτελεσματικά ακό-

μη και σε αυτή τη περίοδο, όχι επειδή αυξάνουν

την παραγωγή του επιφανειακού παράγοντα από

τα κυψελιδικά κύτταρα τύπου ΙΙ ή επιταχύνουν τη

δομική ανάπτυξη των πνευμόνων, αλλά επειδή αυ-

ξάνουν την έκφραση των επιθηλιακών διαύλων

Νατρίου (ENaCs) που επιτρέπουν στις κυψελίδες

να μετατρέπουν τη λειτουργία τους από ενεργό έκ-

κριση υγρών, σε απορρόφηση νατρίου και επομέ-

νως και υγρών, με αποτέλεσμα τη μείωση του

υγρού στους εμβρυϊκούς πνεύμονες που είχε συσ-

σωρευτεί μετά από μία βλάβη των πνευμόνων17.

Ο μηχανισμός είναι ο ακόλουθος:  Στα επιθηλικά

κύτταρα τύπου ΙΙ των κυψελίδων του πνεύμονα

υπάρχει μία ποικιλία διαφορετικών διαύλων να-

τρίου (ENaC – Epithelial Natrium Channels),

ευαίσθητων στην αμιλορίδη, οι οποίοι παίζουν

ένα ενδιαφέροντα ρόλο στην ισορροπία του πνευ-

μονικού υγρού και τη ρύθμιση ενός κατάλληλου

στρώματος υγρού στην επιφάνεια των κυψελίδων.

Οι δίαυλοι αυτοί σχηματίζονται από συνδυα-

σμούς τριών πρωτεϊνικών υπομονάδων, της α-

ENac, β-ENac και γ-ENac. Συναρμολογώντας

διαφορετικούς συνδυασμούς  από αυτές τις υπο-

μονάδες, προκύπτουν δίαυλοι με διαφορετικές

βιοφυσικές ιδιότητες και διαφορετικούς μηχανι-

σμούς ρύθμισης. Οι δίαυλοι HSC (highly selective

channels)  αποτελούνται και από τα τρία είδη

υπομονάδων και είναι υδατοδιαπερατοί ενώ οι

δίαυλοι NSC (nonselective channels)  αποτελούν-

ται μόνο από υπομονάδες-α και είναι στεγανοί

(Σχήμα 1). Σε φυσιολογικές καταστάσεις, επάρ-

κεια οξυγόνου  ή στεροειδών, υπερτερούν οι υδα-

το-διαπερατοί δίαυλοι HSC. Σε μία όμως οξεία

βλάβη του πνεύμονα συσσωρεύεται υγρό στις κυ-

ψελίδες οπότε μειώνεται το οξυγόνο που προμη-

θεύουν τα κυψελιδικά κύτταρα τύπου ΙΙ και προ-

καλείται υποξία (έλλειψη στεροειδών), που ευθύ-

Τσάπανος και ΚωτσόπουλοςΚορτικοστεροειδή στην εγκυμοσύνη. Πότε και πώς;
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Πίνακας 1. Συγκριτικός πίνακας των γλυκοκορτικοειδικών και αλατοκορτικοειδικών δραστικοτήτων
(ισχύων) διαφόρων στεροειδών.
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νεται για τη  μετατροπή των διαύλων από υδατο-

διαπερατών HSC σε στεγανούς NSC. Έτσι μει-

ώνεται η επαναρρόφηση των υγρών και  προκα-

λείται οίδημα, διάταση των κυψελίδων και οξύ

ΙΣΑΔ. Η εξωγενής χορήγηση κορτικοστεροειδών

αποκαθιστά τα επίπεδά τους και προάγει τον σχη-

ματισμό υδατο-διαπερατών διαύλων HSC με αυ-

ξημένη έκφραση (δραστηριότητα). Έτσι οι κυψε-

λίδες μετατρέπονται από ενεργά εκκριτικές υγρού

σε απορροφητικές νατρίου και υγρού. Οι δίαυλοι

HSC απορροφούν αχόρταγα νάτριο και άρα υγρό

το οποίο με αυτόν τον τρόπο μειώνεται στους εμ-

βρυϊκούς πνεύμονες.

3. Η ασφάλεια της προγεννητικής θεραπείας με

ένα μονήρες σχήμα ΚΣ.

Όταν οι εμβρυϊκοί υμένες ήσαν άρρηκτοι δεν

υπήρξε συσχέτιση με κάποια σημαντική βραχυ-

πρόθεσμη ανεπιθύμητη δράση στο έμβρυο ή το

νεογνό, και συγκεκριμένα με εμβρυϊκό θάνατο,

χαμηλό βάρος γέννησης, δυσλειτουργία του υπο-

θαλαμο-υποφυσιακού άξονα, αύξηση των λοιμώ-

ξεων στη ΜΕΝΝ, και νευρολογικές ή γνωστικές

διαταραχές στην παιδική ηλικία. Ούτε στη μητέρα

παρατηρήθηκαν σοβαρές επιπλοκές. Δεν υπήρξε

διαφορά στη συχνότητα της χοριοαμνιονίτιδας,

παρά μόνο μια αύξηση της υπεργλυκαιμίας στους

διαβήτες κύησης και προ-κύησης. Έτσι, δεν

υπάρχουν και αντενδείξεις στη χορήγηση του

σχήματος. Διατηρείται μία επιφύλαξη για τη φυ-

ματίωση, καθότι από τα ΚΣ μπορεί να προκύψει

ανοσοκαταστολή που μπορεί να οδηγήσει σε ανα-

ζωπύρωση μιας συστηματικής λοίμωξης ή ενεργο-

ποίηση της λανθάνουσας φάσης.

Στην πρώιμη πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμέ-

νων (ptPROM), η προγεννητική χορήγηση ενός

μονήρους σχήματος ΚΣ είχε θετική επίδραση, κα-

θότι έδειξε ότι αφενός μεν μειώθηκαν οι νεογνι-

κοί θάνατοι, το ιδιοπαθές σύνδρομο αναπνευστι-

κής δυσχέρειας και οι ενδοκοιλιακές αιμορρα-

γίες, αφετέρου δε δεν αυξήθηκαν οι μητρικές ή

νεογνικές μολύνσεις12. Αυξήθηκε όμως ο κίνδυ-

νος της χοριοαμνιονίτιδας που όπως είναι γνω-

στό, όταν πλέον είναι κλινικά εμφανής, σχετίζε-

ται έντονα με την Κυστική Περικοιλιακή Λευκο-

μαλακία και με εγκεφαλική παράλυση. Γι’ αυτό,

Τσάπανος και ΚωτσόπουλοςΚορτικοστεροειδή στην εγκυμοσύνη. Πότε και πώς;
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Πίνακας 2. Ταξινόμηση Τοπικών Στεροειδών (κρέμες, αλοιφές, τζέλ, διαλύματα, λοσιόν, μαλακτικά, σταγόνες) ανάλογα με τη

δραστικότητά τους (ισχύ).
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στην κλινική χοριοαμνιονίτιδα, ο  τοκετός δεν θα

πρέπει να καθυστερεί με τη δικαιολογία χορήγη-

σης προγεννητικών  ΚΣ18.

4. Επιλογή Κορτικοστεροειδούς.

Για την επιτάχυνση της ωρίμανσης των πνευμό-

νων του εμβρύου όταν απειλείται πρόωρος τοκε-

τός, μπορούν να χορηγηθούν  προγεννητικά τόσο

η Βηταμεθαζόνη ως sodium phosphate + acetate

(Chelestone Chronodose) με το δοσολογικό σχή-

μα 12 mg/d × 2d, IM, όσο και η Δεξαμεθαζόνη

ως sodium phosphate (Decadron) με το δοσολογι-

κό σχήμα 6 mg × 2/d x 2d, IM.

Οι δύο ουσίες έχουν αρκετές ομοιότητες καθότι

έχουν παρεμφερή δομή, μικρή αλατοκορτικοειδή

δράση, ασθενή ανοσοκατασταλτική δράση, παρό-

μοια υψηλή συνάφεια στους υποδοχείς των ΓΚ,

και συγκρίσιμες γενομικές δυναμικές.  Έχουν

όμως και διαφορές, καθότι η Βηταμεθαζόνη έχει

μεγαλύτερο χρόνο ημιζωής ενώ η Δεξαμεθαζόνη

έχει ισχυρότερες μη γενομικές επιδράσεις. Έτσι,

συγκριτικά, έχουν διαφορετικές επιδράσεις, επο-

μένως είναι διαφορετικά φάρμακα.

Υπάρχουν δημοσιευμένες εργασίες που ευνοούν τη

χορήγηση είτε της μιας είτε της άλλης ουσίας. Υπέρ

της χορήγησης Βηταμεθαζόνης συνηγορούν τα ευρή-

ματα ότι αυτή μειώνει τον κίνδυνο νεογνικών θανά-

των και ότι υπάρχει τάση για μείωση και άλλων επι-

πλοκών του νεογνού19, καθώς και ευρήματα ότι μει-

ώνει περισσότερο το ΙΣΑΔ από ό,τι η Δεξαμεθαζό-

νη, η οποία επιπλέον αυξάνει τον κίνδυνο επιλόχει-

ας σήψης20. Υπέρ της χορήγησης Δεξαμεθαζόνης συ-

νηγορούν τα ευρήματα ότι με τη χρήση Βηταμεθαζό-

νης η  συχνότητα των ενδοκοιλιακών αιμορραγιών

είναι μεγαλύτερη από ό,τι με την Δεξαμεθαζόνη21,22.

Τα εξαγόμενα συμπεράσματα από τις διάφορες

εργασίες είναι ασυνεπή. Απαιτούνται περαιτέρω

τυχαιοποιημένες μελέτες για να καθορισθεί η

προτιμώμενη ουσία και το ιδανικό θεραπευτικό

σχήμα. Σύμφωνα πάντως με τις οδηγίες του Αμε-

ρικανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων

(ACOG), και τα δύο σκευάσματα είναι αποδεκτά.

5. Χρονοδιάγραμμα της αποτελεσματικότητας

Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ (NIH con-

sensus panel ) του 1994 διευκρινίζει ότι το ιδανικό

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.11, ΤΕΥΧ.2, ΣΕΛ. 78-87, 2014
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Σχήμα 1. Δημιουργία των Επιθηλιακών Διαύλων Νατρίου (ENaCs -  Epithelial Sodium Channels) στην επιφάνεια των επιθη-

λιακών κυττάρων τύπου ΙΙ των κυψελίδων του πνεύμονα. Οι δίαυλοι HSC (Highly Selective Channels) σχηματίζονται από τον

συνδυασμό και των τριών υπομονάδων των ENaCs (α-, β-, γ-) και είναι νατριο-διαπερατοί, άρα υδατο-διαπερατοί. Οι δίαυλοι

NSC (Nonselective Channels) σχηματίζονται μόνο από υπομονάδες α-ENaC, δεν επιτρέπουν τη διέλευση του νατρίου και άρα

είναι υδατο-στεγανοί.

(Eaton DC, Chen J, Ramosevac S, Matalon S, Jain L. Regulation of Na+ Channels in Lung Alveolar Type II Epithelial Cells.

Department of Physiology, Emory University School of Medicine, Atlanta, GA, USA. Proc Am Thorac Soc. 2004;1(1):10-6)
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όφελος των προγεννητικών ΚΣ εμφανίζεται μετά

το πρώτο 24ωρο και διαρκεί επτά ημέρες από την

έναρξη της θεραπείας. Περαιτέρω μελέτες έχουν

δείξει ότι μετά τις επτά ημέρες η αποτελεσματικό-

τητα αυτή μειώνεται. Όμως η ανάλυση των υποο-

μάδων αυτών των δεδομένων υποβλήθηκε σε αυ-

στηρή κριτική από άλλες εργασίες. Η μείωση της

αποτελεσματικότητας μπορεί να μην είναι στατική

για όλες τις ηλικίες κύησης ή τα βάρη γέννησης.

6. Χρονοδιάγραμμα της χορήγησης των ΚΣ.

Πολλαπλά σχήματα - Επαναλαμβανόμενες  δό-
σεις (Multiple Courses – Repeat Doses ).

Σε μια πρόσφατη ευρεία συστηματική ανάλυση

της Cochrane23 ελέγχθηκαν 10 τυχαιοποιημένες

μελέτες, 4730 γυναίκες, και 5650 νεογνά. Μελετή-

θηκε η βρεφική θνησιμότητα (θάνατοι, ΙΣΑΔ, εν-

δοκοιλιακές αιμορραγίες, περικοιλιακές λευκο-

μαλακίες, νεκρωτική εντεροκολίτις) και η πρώιμη

παιδική ηλικία (θάνατοι, επιβίωση χωρίς καμία

αναπηρία, σύνθετη σοβαρή έκβαση). Τα αποτελέ-

σματα έδειξαν ότι υπήρξαν βραχυπρόθεσμα οφέ-

λη που υποστηρίζουν τη χρήση επαναληπτικών

δόσεων μετά από επτά ημέρες. Δεν υπήρξαν

όμως αποδείξεις μακροπρόθεσμου οφέλους. Επι-

πλέον δεν υπάρχουν δεδομένα για τη συνολική

υγεία, την νευροανάπτυξη, και την καρδιαγγει-

ακή και μεταβολική λειτουργία αργότερα στην

παιδική ηλικία ή στην ενήλικη ζωή μετά από έκ-

θεση σε επαναλαμβανόμενη ή επαναλαμβανόμε-

νες δόσεις. Επιπλέον, σε άλλη εργασία (MFMU

Network Trial) παρατηρήθηκαν εγκεφαλικές πα-

ραλύσεις μετά από τέσσαρα ή περισσότερα σχή-

ματα ΚΣ (έξ στην ομάδα των επαναλαμβανόμε-

νων καισαρικών τομών και μία στην ομάδα ελέγ-

χου). Όλα αυτά δείχνουν ότι η χορήγηση επανα-

λαμβανόμενων δόσεων προγεννητικών ΚΣ θα

πρέπει να γίνεται με μεγάλη περίσκεψη.

Σχήμα διάσωσης (Rescue Course).

Υπάρχουν αυξανόμενα δεδομένα που δείχνουν

ότι η προσέγγιση με επαναληπτικό σχήμα (διάσω-

σης) μπορεί να είναι αποτελεσματική και ασφα-

λής. Δεν υπάρχουν όμως δεδομένα για το εάν το

σχήμα διάσωσης θα πρέπει να χορηγείται μετά

από επτά ή δεκατέσσαρες ημέρες ή περισσότερο.

Επίσης δεν είναι γνωστό εάν αυτό το διάλειμμα

αλλάζει ανάλογα με τον χρόνο του αρχικού σχή-

ματος. Ερωτηματικά επίσης εγείρονται για το εάν

θα πρέπει να χορηγείται σαν ρουτίνα ή κάθε φο-

ρά που επίκειται ξανά πρόωρος τοκετός. 

7. Οδηγίες των μεγάλων Οργανισμών

Το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικο-

λόγων της Αγγλίας (Royal College of Obstetri-

cians and Gynaecologists) εξέδωσε το 2010 τις

ακόλουθες Οδηγίες για τη προγεννητική χορήγη-

ση κορτικοστεροειδών με σκοπό τη μείωση της

νεογνικής νοσηρότητας και θνησιμότητας24. Η χο-

ρήγηση συνιστάται: 1) Σε όλες τις γυναίκες που

κινδυνεύουν από πρόωρο τοκετό και βρίσκονται

μεταξύ 240/7 and 346/7 εβδομάδες κύησης. 2) Εάν

κινδυνεύουν από πρόωρο τοκετό και βρίσκονται

μεταξύ 230/7 και 236/7 εβδομάδες κύησης, η απόφα-

ση θα πρέπει να λαμβάνεται σε ανώτερο επίπεδο,

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κλινικά δεδομένα. 3)

Σε όσες προγραμματίζεται επιλεκτική καισαρική

τομή πριν  τις 386/7 εβδομάδες (τυχαιοποιημένες

μελέτες έχουν δείξει μείωση της συχνότητας εισα-

γωγής για ΙΣΑΔ). 4) Το σχήμα διάσωσης θα πρέ-

πει να ελέγχεται  με προσοχή σε εκείνες τις κυή-

σεις όπου το πρώτο σχήμα είχε δοθεί πριν τις 260/7

εβδομάδες και κάποια άλλη μαιευτική επιπλοκή

εμφανίσθηκε αργότερα στην κύηση.  

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κολλέγιο Μαιευτι-

κής και Γυναικολογίας (European Board and Col-

lege of the Obstetrics and Gynaecology) δεν έχει

εκδώσει μέχρι τώρα κάποια οδηγία.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυ-

ναικολόγων (The American College of Obstetri-

cians and Gynecologists) εξέδωσε το 2011 τις

ακόλουθες Οδηγίες για την προγεννητική θερα-

πεία με κορτικοστεροειδή για την ωρίμανση του

εμβρύου25. 1) Ένα μονήρες σχήμα χορηγείται σε

όσες έγκυες κινδυνεύουν από πρόωρο τοκετό εν-

τός επτά ημερών και βρίσκονται μεταξύ 24 και 34

εβδομάδες κύησης. Δεν συνιστάται πριν την 24η

εβδομάδα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επαρκή

δεδομένα για αυτές τις ηλικίες κύησης. 2) Ένα

σχήμα διάσωσης χορηγείται εάν η θεραπεία που

προηγήθηκε είχε δοθεί περισσότερο από δύο εβδο-

μάδες νωρίτερα, η ηλικία κύησης είναι μικρότερη

των 326/7 εβδομάδων και η ασθενής είναι πολύ πιθα-

νό ότι θα γεννήσει εντός της προσεχούς εβδομάδος.

Επιπλέον, το ACOG εξέδωσε το 2012 και το

Practice Bulletin Number 127 περί αντιμετώπισης

του πρόωρου τοκετού, σύμφωνα με το οποίο στις έγ-

κυες γυναίκες μεταξύ 24ης και 34ης εβδομάδας

κύησης που κινδυνεύουν να γεννήσουν πρόωρα εν-

Τσάπανος και ΚωτσόπουλοςΚορτικοστεροειδή στην εγκυμοσύνη. Πότε και πώς;
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τός 7 ημερών, συνιστάται ένα  σχήμα κορτικοστερο-

ειδών (συμπεράσματα και συστάσεις βασισμένες σε

καλά και συνεπή επιστημονικά αποδεικτικά στοι-

χεία- Επιπέδου Α), ενώ οι γυναίκες στις οποίες το

προηγούμενο σχήμα προγεννητικών κορτικοστερο-

ειδών είχε χορηγηθεί τουλάχιστον 7 ημέρες νωρίτε-

ρα και οι οποίες ακόμη κινδυνεύουν να γεννήσουν

πρόωρα πριν τις 34 εβδομάδες, πρέπει να λάβουν

ένα επαναληπτικό σχήμα (συμπεράσματα και συ-

στάσεις βασισμένες σε περιορισμένα και ασυνεπή

επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία-Επιπέδου Β)25.

Η Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

(Hellenic Society of Perinatal Medicine) έχει εκ-

δώσει σχετικά πρωτόκολλα το 200926, τα οποία

υπόκεινται ήδη σε αναθεώρηση.

Τα πρωτόκολλα των διαφόρων Οργανισμών είναι

παρεμφερή, με μικρές διαφορές, οι οποίες δεν

οφείλονται σε διαφορετικές πηγές ή διαφορετικό

αριθμό εργασιών και μελετών που συγκεντρώθη-

καν ή λήφθηκαν υπόψη, αλλά σε διαφορετική

προσέγγιση και ερμηνεία των δεδομένων και δια-

φορετική βαθμονόμηση των αποδείξεων.

8. Σύνοψη

Σαφής είναι η γνώση ότι υπάρχει όφελος από ένα

μονήρες σχήμα προγεννητικών κορτικοστεροειδών

που χορηγείται σε γυναίκες που κινδυνεύουν από

πρόωρο τοκετό και βρίσκονται μεταξύ 24ης και

34ης εβδομάδας κύησης.

Υπάρχουν όμως περιορισμοί στις τρέχουσες εν-

δείξεις, που αφορούν αφενός μεν στην ασφάλεια

και αποτελεσματικότητα των προγεννητικών ΚΣ,

και αφετέρου στο σύνολο του πληθυσμού των ει-

δικών ομάδων 

Παραμένουν ερωτήματα που σχετίζονται με την

ιδανική δόση, το καταλληλότερο σκεύασμα, τη

διάρκεια της αποτελεσματικότητας, και την ανάγ-

κη ή το χρονοδιάγραμμα για επαναληπτική δόση16.

Corticosteroids in Pregnancy. When and How
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Summary

The latest estimations on the use of corticos-

teroids in pregnancy are presented. The effec-

tiveness and safety of these drugs is examined

in various conditions of the pregnant woman

as well as in promoting fetal lung maturity

during management of preterm birth. The ad-

ministration of corticosteroids for the treat-

ment of bronchial asthma, lupus erythemato-

sus, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis,

pruritic urticaria, and partly also of the

HELLP syndrome, has been shown not only

harmless during pregnancy for all these for-

mats (oral, parenteral, topical), but highly

necessary or even lifesaving. Clear is the bene-

fit of a single course of antenatal CSs for

women at risk of preterm birth between 24

and 34 weeks of gestation, while discussed the

safety and efficacy in special populations of

pregnant women, the optimal preparation, the

ideal dose, and the need for and timing of re-

peat CSs. Finally, the latest protocols and

guidelines by major Societies are presented.

Key words: corticosteroids in pregnancy, antenatal corticos-

teroids, fetal lung maturation
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Summary

Ovarian cancer is the most frequent cause of death from gyneco-

logic cancer. Despite advances in treatment, there has been little

change in the mortality rate of ovarian cancer. Although a criti-

cal evaluation of published screening trials has led to the con-

clusion that routine screening for ovarian cancer is not recom-

mended at present, many efforts continue to identify new screen-

ing modalities in high risk population. The use of a combination

of biomarker candidates (HE4, proteomics – OVA1 test) and ap-

plication of new ultrasonographic technology (3-Dimensional

Power Doppler Ultrasound) might represent an effective strate-

gy for early detection of ovarian cancer.

Key words: ovarian cancer, tumor markers, screening testÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Introduction

Ovarian cancer is the most frequent cause of death from gynecol-

ogical malignancy1. According to the American Cancer Society in

2012, ovarian cancer was expected to account for 3% (22.200) of

all new cases and 6% (15.500) at all female deaths in the United

States. Ovarian cancer is characterized by early widespread metas-

tasis and high grade malignancy at diagnosis. The 5-year survival

rate is about 80% to 90% for patients with stage I disease and only

30% to patients with stage III or IV. Despite advances in treat-
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ment (with the use of maximal cytoreductive sur-

gery along with platinum and taxol based

chemotherapy there has been little change in the

mortality rate of ovarian cancer2.

Given the burden of suffering associated with the

development of ovarian cancer and the clear sur-

vival gradient related to the stage of disease at di-

agnosis early detection through screening has be-

come an attractive approach to decreasing mortal-

ity from this disease.

Participants for ovarian cancer screening trials

have been recruited from general and high risk

populations on the basis of risk factors for the dis-

ease. Clinical trials of ovarian cancer screening

have involved women from general population (50

– 74 years) and women at higher risk having two

or more first degree relatives diagnosed with

breast or ovarian cancer at a young age or they

were having BRCA1 and BRCA2 mutation carri-

ers in their families.

Screening tests

Screening for ovarian cancer has been based on

strategies using pelvic examination, serum tumor

markers or transvaginal ultrasound images at the

ovaries with color or Power Doppler facilities. 1)

Pelvic examination has no importance since ovari-

an malignancies have disseminated by the time

they are palpable. 2) In epithelial ovarian cancer,

a number of tumor markers have been identified.

Tumor markers are substances, normally proteins

that are produced by the body in response to can-

cer growth or by the cancer tissue itself and may

be detected in blood, urine or tissue samples.

Serum tumor marker Ca125 is commonly used to

predict the presence of a malignancy in women3.

Serum Ca125 is a low cost, non-invasive technique

and it is not subjected to operator variability. It is

also used to monitor response to therapy and in

early detection of ovarian cancer after treatment

but the value of preoperative Ca125 is not associ-

ated with prognosis of patients with epithelial

ovarian cancer.

Although the Ca125 is elevated (>35 u/ml) in

more than 80% of patients with epithelial ovarian

cancer, it is only 25% sensitivity for early stage dis-

ease. Indeed, its value as an initial screening tool

is limited since picking up stage III disease at an

earlier time may not alter outcome6. However, as

Ca125 is associated with a high false – positive

rate among benign gynecologic conditions such as

endometriosis, uterine fibroids, pelvic inflamma-

tory disease, that affect mainly in premenopause,

its use for ovarian cancer detection is almost ex-

clusively reserved for postmenopausal cases7.

In the majority of studies, Human Epididymal

Protein 4 (HE4) has emerged as one of the most

promising new serum biomarker in ovarian cancer

diagnosis. The HE4 protein is expressed in ovari-

an cancer and especially in serous and endometri-

al histology8. Equally important, HE4 has been

shown to have better sensitivity and specificity in

distinguishing malignant from benign pelvic mass-

es especially in premenopause women9. Molina et

al. support that HE4 has a better utility in the dif-

ferential diagnosis of ovarian cancer and abnormal

levels were found in only one third of the patients

with endometrial or endocervical cancer. By con-

trast, Ca125 is frequently abnormal in all these ma-

lignancies10. However, the main problem to use

HE4 alone as a help in the diagnosis of pelvic mass

is that sensitivity in ovarian cancer is not enough,

with 20,7% of false negative results. It is of note

that HE4 showed a higher sensitivity than Ca125 in

early stages. By contrast Ca125 was the most sensi-

tive tumor in an advance stage6, 10, 11.

A major impact on the mortality from ovarian

cancer and increase in survival rates could be

gained by translating recent insights at the molec-

ular and cellular level to improve early detection

and to personalize treatment strategies. Proteomic

technology has emerged in the last decade as a

powerful tool to exploring the molecular mecha-

nisms of malignant cells and tumor microenviron-

ment in patients with cancer. In 2009, the FDA

cleared the OVA1 test to assess preoperatively the

risk of ovarian cancer among women with known

pelvic masses. The test represents a useful tool to

Kalmantis et al.Ovarian cancer: Can new markers make a difference?
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assist physicians in determining which patient

would benefit from referral to a specialist surgeon,

who would be able to perform debulking and stag-

ing surgeries that form the basis of optimal care

for ovarian cancer. The OVA1 test is an in vitro

Diagnostic Multivariate Index Assay (IVDMIA)

of the following 5 proteomic biomarkers: Ca125,

transthyretin, apolipoprotein A1, B2 microglobu-

lin and transferrin12,13. Use of OVA1 provides 96%

sensitivity at 88% specificity in postmenopausal

women and 85% sensitivity at 40% specificity for

premenopausal women. The negative predictive

value for women at low risk is expected to be

about 94% - 96%. Bast et al. reported in a study of

576 women that multimarker assay can detect

76% of the malignancies than have been missed by

Ca125. The OVA1 algorithm has been shown

greater sensitivity (98%) but lower specificity

(26%). A high negative predictive value of 98%

was however obtained with OVA114.

A new biomarker, folate-receptor 1 (FOLR1) in

the serum of ovarian cancer, patients were discov-

ered recently by Leung and his colleagues15. Fur-

thermore FOLR1 was strangely correlated with

Ca125 as both were elevated in the serous histo-

type and in late – stage disease.

The role of FOLR1 in the pathogenesis of ovarian

cancer warrants further investigation.

3) Clinical trials of ovarian cancer screening have

involved strategies using ultrasound alone, and a

multimodal approach with Ca125 as a primary test

and ultrasound as a secondary test. Transvaginal

sonography (TVS) with color or Power Doppler

facilities is a safe method, well accepted by pa-

tients, easy to perform and associated with mini-

mal intraobserver variability. But TVS had some

limitations such as: false positive results, no gener-

ally accepted cut-off values of resistance and pul-

satility index and there was lack of sensitivity to

slow flow. Moreover, there was angle dependency,

an overlap in blood flow parameters between ma-

lignant and benign pelvic tumors and results var-
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ied according to operator’s experience and sys-

tem’s sensitivity16, 17.

Discussion

Despite a number of trials examining Ca125 – with

or without the use of sonographs in women with a

pelvic mass, it has become increasingly clear that

no one modality will be sufficient to predict accu-

rately the presence of an ovarian malignancy. So

there was a need for: A) multicenter clinical trials

with multimodal approach to ovarian cancer

screening and B) introduction of new technology.

A) Multimodal approach

The combination of two tumor markers, Ca125

and HE4 achieved greater sensitivities than either

marker alone. This dual marker combination has

been shown that can differentiate endometriosis

from ovarian malignancy with a sensitivity of 79%

and achieve a sensitivity of 93% in diagnosing

ovarian cancer. Also, it is correlated with an in-

creased rate of mortality. The use of this combina-

tion allows to increase the tumor marker utility in

the diagnosis of pelvic masses with a sensitivity of

90,1% and a specificity of 82,1%18, 19.

Jacobs et al. have used the combination of ultra-

sound, Ca125 and menopausal status to create a

risk of malignancy index (RMI), achieving a sensi-

tivity at 85% with a specificity of 97% for predict-

ing the presence of ovarian cancer in women with

pelvic masses.

The contribution of Ca125 to RMI was critical for

assigning masses to the malignant category where-

as sonography was particularly important in iden-

tifying benign disease. One of the advantages of

the RMI is simplicity, making it appropriate for

everyday clinical use.

Another approach in assessing the risk for malig-

nancy is to identify many independent variables

associated with malignancy and to create an algo-

rithm that uses each independent variable. In a

prior article, Timmerman et al. reported data col-

lected by the International Ovarian Tumor Analy-

sis Group (IOTAG). A statistical analysis identi-

fied 12 independent risk factors for malignancy

(age, personal history of ovarian cancer, maximum

Kalmantis et al.Ovarian cancer: Can new markers make a difference?
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diameter of the lesion, maximal diameter of the

solid component, presence of ascites, Doppler

blood flow, a purely solid lesion, irregular internal

cyst-wall, increased color score, hormone therapy

and pain with ultrasound). A logistic regression

model was created using each of these variables

achieving a sensitivity of 93% and specificity of

77% in distinguishing malignant from benign

ovarian tumors. The disadvantage of this is that

the measurements are often not routinely report-

ed in everyday clinical practice. As of those ob-

tained with Doppler, they can vary from operator

to operator, permitting the introduction of subjec-

tive data20, 21.

To improve sensitivity and specificity, an algo-

rithm, R.O.M.A. (Risk of Ovarian Malignancy In-

dex) has been suggested to discriminate ovarian

cancer from benign pelvic masses by Moore et

al.22. 

This algorithm, which takes into account the levels

of Ca125 and HE4 together with menopausal sta-

tus, could be used to evaluate ovarian masses us-

ing objective and quantitative parameters. The use

of this algorithm in cohorts of pre- and post-

menopausal women resulted in a sensitivity of 88,

7% and a specificity of 74, 7%. The R.O.M.A.

achieved a higher sensitivity at a set specificity

without the utilization of imaging in cases of ovari-

an cancer and borderline tumors. Also, R.O.M.A.

achieved a significantly higher sensitivity for pa-

tients with stage I and II invasive ovarian cancer

and for patients with tumors grossly confined to

the pelvis23.

B) Introduction of new technologies

Improvements in ultrasound technology such as

3D volume acquisition and 3D Power Doppler im-

aging may have clinical utility in a more reliable

identification of an abnormal ovarian vascularity

and architecture. Three-dimensional volume ac-

quisition allows the careful evaluation of the inter-

nal surfaces of cyst walls for protrusions, other-

wise not appeared by 2Dimensional Ultrasound24.

As 3d Power Doppler provides a new tool for

measuring the quality of ovarian tumor angiogen-

esis, accurate diagnosis of ovarian malignancies
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has been improved25. In 2001, Kurjak and his col-

leagues proposed an ovarian cancer screening trial

based on criteria of 3-D Power Doppler sonogra-

phy and the tumor marker Ca125 (table 1).

This study was used some criteria for the diagnosis

of ovarian malignancy26 (table 2). Many studies

have supported the role of 3-DPD sonography in

detection of ovarian malignancy (table 3). A re-

cent study by Kalmantis et al. that makes use of

the larger number of patients ever, not only shows

the diagnostic accuracy of 3-DPD imaging in de-

tecting ovarian malignancy, but also depicts a cor-

relation between the high score with the grade and

the stage of the disease27.

Conclusions

There is no existing evidence that any screening

test, including laser, ultrasound or pelvic examina-

tion reduces mortality from ovarian cancer. All

the clinical trials agree with US Task Force rec-

ommendations that routine screening for women

at average risk of ovarian cancer has no benefit

and increases unnecessary surgical procedures28.

Since ovarian cancer represents a complex and

heterogeneous disorder, it is unlikely that a single

biomarker could be able to discriminate between

healthy women and patients with ovarian cancer.

The use of a combination of biomarker candidates

could provide higher specificity and sensitivity for

early detection of ovarian cancer. The elevated

HE4 and R.O.M.A. levels, in association with the

traditional prognostic factors, could be clinically

useful in identifying patients with high risk of ep-

ithelial ovarian cancer. Proteomic technology,

such as OVA1 test can provide more information

about different histological types of ovarian can-

cer. Proteomic markers can preoperatively assess

the risk of ovarian cancer among women with

known pelvic masses.

Although new tumor markers are promising, ul-

trasonography remains superior in discriminating

malignant from benign ovarian masses 29. More re-

alistically, the employments of multiple biomarker

arrays for the stratification of patients into low –

moderate and high risk groups will enable the use

of imaging technology. The most reliable model

for the prediction of malignancy will by one that is

easily reproducible and combines the use of objec-

tive results, such as multiple marker analysis com-

bined with new generation ultrasonographic

equipment.

Suggestion

The authors recommend the combination of HE4,

OVA1 test and application of 3-DPD imaging in

the development of an effective strategy for early

detection of ovarian cancer. Further studies are

essential in order to establish the role of the com-

bination recommended above.
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Summary

Ovarian cancer is the most frequent cause of

death from gynecologic cancer. Despite advances

in treatment, there has been little change in the

mortality rate of ovarian cancer. Although a criti-

cal evaluation of published screening trials has led

to the conclusion that routine screening for ovari-

an cancer is not recommended at present, many

efforts continue to identify new screening modali-

ties in high risk population. The use of a combina-

tion of biomarker candidates (HE4, proteomics –

OVA1 test) and application of new ultrasono-

graphic technology (3-Dimensional Power

Doppler Ultrasound) might represent an effective
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strategy for early detection of ovarian cancer.

Key words: ovarian cancer, tumor markers, screening test Á
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EXWFYLLO_Layout 1  2/2/16  4:16 PM  Page 1


