
1

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.12, ΤΕΥΧ.1, ΣΕΛ. 01-08, 2015

Αμνιοπαρακέντηση ή 
βιοψία χοριακών λαχνών: 

ποια μέθοδος και πότε;

Ζαβλανός Απόστολος, 
Αθανασιάδης Απόστολος
Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική 
Α.Π.Θ.

Αλληλογραφία: 
Απόστολος Ζαβλανός
Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ.
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Θεσσαλονίκη

e-mail: apostz@yahoo.gr

Κατατέθηκε 03.01.2015
Έγινε δεκτή 05.02.2015

Περίληψη

Οι χρωματοσωματικές ανωμαλίες υπολογίζονται σε 1 ανά 
691 γεννήσεις νεογνών και  διαγιγνώσκονται με την εφαρμο-
γή επεμβατικών μεθόδων. Οι μέθοδοι λήψης εμβρυϊκών κυτ-
τάρων είναι η αμνιοπαρακέντηση, η βιοψία των χοριακών 
λαχνών και η ομφαλιδοπαρακέντηση με τις δυο πρώτες να 
είναι οι πλέον διαδεδομένες. Η βασικότερη επιπλοκή αυτών 
είναι η αποβολή της κύησης, η οποία υπολογίζεται και στις 
δύο μεθόδους περίπου 0.5%. Η διενέργεια πρόωρης αμνιο-
παρακέντησης πριν από την 14η εβδομάδα κύησης σχετίζε-
ται με υψηλά ποσοστά επιπλοκών και θα πρέπει να αποφεύ-
γεται. Στην περίπτωση των διδύμων κυήσεων το ποσοστό 
επιπλοκών είναι διπλάσιο σε σχέση με αυτό των μονήρων 
κυήσεων. Η βιοψία χοριακών λαχνών στην περίπτωση των 
δίδυμων κυήσεων ενέχει τον κίνδυνο ανάμιξης των γενετι-
κών υλικών κατά 5%.  Τα ποσοστά επιπλοκών φαίνεται να 
σχετίζονται άμεσα με την εμπειρία του εξεταστή και είναι 
μικρότερα στα διαγνωστικά κέντρα με περισσότερες από 
150 διαγνωστικές επεμβάσεις ανά έτος.

Λέξεις - κλειδιά: Αμνιοπαρακέντηση, βιοψία χοριακών λαχνών, χρωματο-
σωματικές ανωμαλίες, προγεννητική διάγνωση
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Εισαγωγή
Οι χρωματοσωματικές ανωμαλίες υπολογίζονται 
σήμερα σε 1 ανά 691 γεννήσεις νεογνών1. Ο κίν-
δυνος  να γεννηθεί  ένα παιδί με χρωματοσωματι-
κές ανωμαλίες και ειδικότερα με σύνδρομο Down, 
αυξάνει προοδευτικά με την αύξηση της αναπαρα-
γωγικής ηλικίας της γυναίκας2,3. Η προγεννητική 
διάγνωση των εμβρυϊκών χρωματοσωματικών ανω-
μαλιών αποτελεί την συχνότερη ένδειξη διενέργει-
ας των επεμβατικών προγεννητικών εξετάσεων. Οι 
χρωματοσωματικές ανωμαλίες είναι υπεύθυνες για 
το 6-11% του συνολικού ποσοστού νεογνικής και 
βρεφικής θνησιμότητας4,5. Κατά συνέπεια, διάφορες 
μέθοδοι ανάκτησης εμβρυϊκού υλικού και διαγνω-
στικά πρωτόκολλα για την ανίχνευση των πιο κοι-
νών τρισωμιών είναι αρκετά διαδεδομένα6. Βασι-
κή προϋπόθεση των προγραμμάτων πληθυσμιακού 
ελέγχου είναι η εκτενής πληροφόρηση των εγκύων 
για τις πιθανότητες χρωματοσωματικών ανωμαλι-
ών, την αξιοπιστία των διαγνωστικών μεθόδων και 
τις πιθανές επιπλοκές. Κατά το πρώτο τρίμηνο της 
κύησης, εάν είναι επιθυμητό από τους γονείς,  θα 
πρέπει να προσφέρεται μία τελική συνδυασμένη πι-
θανότητα για το σύνδρομο Down, η οποία θα βασί-
ζεται στον συνδυασμό της ηλικίας της εγκύου, την 
υπερηχογραφική εκτίμηση της αυχενικής διαφά-
νειας  και στο βιοχημικό προσδιορισμό της ελεύθε-
ρης β-ανθρώπινης χοριακή γοναδοτροπίνη και την 
PAPP-A. Με βάση την συνδυασμένη πιθανότητα, 
οι έγκυες ενημερώνονται σχετικά με τον κίνδυνο 
να κυοφορούν  ένα έμβρυο με σύνδρομο Down ή 
με τις λιγότερο συχνές χρωματοσωματικές ανωμα-
λίες, όπως οι τρισωμίες 13 και 18. Στις γυναίκες 
με αυξημένο κίνδυνο θα πρέπει  να προσφέρεται 
η δυνατότητα επεμβατικής διαγνωστικής μεθόδου, 
όπως είναι η βιοψία χοριακών λαχνών ή η  αμνιοπα-
ρακέντηση. Επιπλέον, σε εγκύους στις οποίες δεν 
πραγματοποιήθηκε υπερηχογραφικός έλεγχος 1ου 
τριμήνου θα πρέπει να προσφέρονται επεμβατικές 
διαγνωστικές μέθοδοι όταν ανευρίσκεται αυξημέ-
νος κίνδυνος  για τρισωμίες με βάση το βιοχημικό 
τεστ 2ου τριμήνου ή μετά από την αποκάλυψη χρω-
ματοσωματικών δεικτών ή ανατομικών ανωμαλιών 
κατά το υπερηχογράφημα 2ου τριμήνου. Με βάση 
τις παραπάνω κατευθυντήριες οδηγίες  αναμένεται 
να ανιχνευτεί το 90% των εμβρύων με σύνδρομο 
Down, με περίπου 5% ψευδώς θετικών αποτελε-
σμάτων. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι 
να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες, τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα των δύο βασικών μεθόδων 

ανάκτησης εμβρυϊκών κυττάρων, συγκρίνοντας: 
Ι. Τις συχνότερες μεθόδους λήψης εμβρυϊκών κυτ-
τάρων
ΙΙ. Τα ποσοστά αποβολής μεταξύ των δυο μεθόδων 
σε σχέση με το γενικό πληθυσμό και μεταξύ τους 
στο 1ο και 2ο τρίμηνο. 
III. Βιοψία τροφοβλάστης και αμνιοπαρακέντηση 
στις δίδυμες κυήσεις

Ι. Μέθοδοι λήψης εμβρυϊκών κυττάρων 
Ι. α. Αμνιοπαρακέντηση
Η αμνιοπαρακέντηση εφαρμόστηκε αρχικά στη μαι-
ευτική ως μέσο διάγνωσης και καθορισμού της σο-
βαρότητας της εμβρυϊκής Rh-ασυμβατότητας. Στην 
επεμβατική προγεννητική διάγνωση χρησιμοποιή-
θηκε από τα μέσα της  δεκαετίας του 1970 ως η κύ-
ρια μέθοδος ανίχνευσης χρωματοσωματικών ανω-
μαλιών κατά το 2ο τρίμηνο της κύησης, με τη λήψη 
εμβρυϊκών κυττάρων για κυτταρογενετική ανάλυση.
Η αμνιοπαρακέντηση παραμένει ακόμη και σή-
μερα η πιο κοινή επεμβατική διαγνωστική μέθο-
δος7. Συνήθως πραγματοποιείται μεταξύ 16ης και 
24ης  εβδομάδας της κύησης με σκοπό να ληφθούν 
εμβρυϊκά κύτταρα που προέρχονται από το δέρ-
μα, τους βλεννογόνους, το άμνιο και τον ομφάλιο 
λώρο. Πραγματοποιείται υπό συνεχή υπερηχογρα-
φικό έλεγχο με την εισαγωγή, διακοιλιακά,  βελό-
νας συνήθως 20-22 G στην αμνιακή κοιλότητα και 
την λήψη περίπου 16cc αμνιακού υγρού (εικόνα 

Εικόνα 1: Εισαγωγή της βελόνας αμνιοπαρακέντησης στην 
αμνιακή κοιλότητα υπό άμεσο υπερηχογραφικό έλεγχο
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1).  Η καρδιακή λειτουργία του εμβρύου θα πρέ-
πει να ελέγχεται σε κάθε περίπτωση πριν και μετά 
την έναρξη της διαδικασία. Η συχνότερη επιπλοκή 
της μεθόδου είναι η απώλεια της κύησης, η οποία 
υπολογίζεται σε 0,2%-1% 8,9,19.  Άλλη πιθανή, αν και 
αρκετά σπάνια επιπλοκή είναι η χοριοαμνιονίτιδα, 
ενώ ο τραυματισμός του εμβρύου είναι πολύ σπά-
νιος, διότι η διαδικασία λήψης γίνεται υπό άμεσο 
υπερηχογραφικό έλεγχο10.
 
Ι. β. Βιοψία χοριακών λαχνών
Η ανάγκη για μία ασφαλή και αξιόπιστη διαγνω-
στική μέθοδο προγεννητικής διάγνωσης, κατά το 
πρώτο τρίμηνο της κύησης οδήγησε στην εισαγωγή 
στην κλινική πράξη της βιοψίας χοριακών λαχνών. 
Η ανάπτυξη μίας τέτοιας τεχνικής ήταν ιδιαίτερα 
επιθυμητή, διότι βοήθησε στην πρόωρη διάγνωση 
των εμβρυϊκών ανωμαλιών, στην προστασία της ιδι-
ωτικής ζωής των γυναικών και διευκόλυνε την  αντι-
μετώπιση των ανωμαλιών με την διακοπή της κύη-
σης στο 1ο τρίμηνο, η οποία σχετίζεται με χαμηλή 
νοσηρότητα και σημαντικό ψυχολογικό όφελος. Οι 
ενδείξεις της μεθόδου είναι ίδιες με αυτές της αμνι-
οπαρακέντησης αν και σε ορισμένες περιπτώσεις 
αποτελεί τη μέθοδο εκλογής (πίνακας 1). 
Πραγματοποιείται μεταξύ 11ης -14ης εβδομάδας 
κύησης. Πριν από την πραγματοποίηση της, όπως 
και στην αμνιοπαρακέντηση, είναι απαραίτητος ο 
λεπτομερής υπερηχογραφικός έλεγχος του εμβρύ-
ου, η επιβεβαίωση της ηλικίας κύησης και η χαρτο-
γράφηση της θέσης του πλακούντα. Υπό άμεσο υπε-
ρηχογραφικό έλεγχο γίνεται διακοιλιακή είσοδος 
βελόνας 20G στον επιμήκη άξονα του πλακούντα 

και αναρρόφηση, εντός σύριγγας με 4-5ml θρεπτι-
κού υλικού, χοριακών λαχνών που η βελόνα με τους 
κατάλληλους χειρισμούς (συνδυασμός κινήσεων 
και αρνητικής πίεσης) αποσπά (εικόνα 2). Μετά την 
αφαίρεση της βελόνας θα πρέπει να καταγράφεται 
εκ νέου η εμβρυϊκή καρδιακή λειτουργία11.

ΙΙ. Ποσοστά απώλειας της κύησης μεταξύ των δυο 
μεθόδων στο 1ο και 2ο τρίμηνο.
ΙΙ.α. Κίνδυνος απώλειας της κύησης μεταξύ επεμ-
βατικών μεθόδων και γενικού πληθυσμού
Ο κίνδυνος αποβολής αποτελεί τη συχνότερη επι-
πλοκή των επεμβατικών μεθόδων. Ο κίνδυνος αυτός 
έχει ερευνηθεί εκτενώς σε τυχαιοποιημένες κλινικές 
μελέτες από την δεκαετία του 1980 και τις αρχές της 
δεκαετίας 199012. Από την αρχική μεγάλη μελέτη της 
Tabor et al, 1986, όπου ο κίνδυνος αποβολής μετά 
από αμνιοπαρακέντηση αυξανόταν κατά 1% (95% 
CI, 0,3-1,5%) σε σχέση με τον ομάδα ελέγχου, σήμε-
ρα υπολογίζεται, πάλι από μελέτες της ίδιας ομάδας 
ερευνητών, σε περίπου 0,5% (πίνακας 3)13,22,23. Σε ότι 
αφορά την βιοψία χοριακών λαχνών, αρκετές μελέ-
τες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος 
αποβολής δεν εμφανίζει στατιστικά σημαντική δια-
φορά σε σχέση με τον κίνδυνο αποβολής μετά από 
αμνιοπαρακέντηση ( 95% CI, 0.23-4.52)14. Η εκτι-
μώμενη πιθανότητα αποβολής  0.5% (1/200) για την 
οποία πληροφορείται η έγκυος βασίζεται στις συστά-
σεις του  Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημά-
των (CDC) και εγκρίθηκε από το Αμερικανικό Κολέ-
γιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (ACOG).13,14

ΙΙ.β. Βιοψία τροφοβλάστης και αμνιοπαρακέντηση 
στο 1ο τρίμηνο της κύησης
Όπως προκύπτει, από την τυχαιοποιημένη μελέτη 
των Jeanty et al., 2004, το ποσοστό αποβολής πριν 
από την 18η εβδομάδα της κύησης ήταν συγκριτι-
κά παρόμοιο {CVS vs πρόωρη αμνιοπαρακέντηση: 
2.1% (95% CI 1.5, 2.8) και 2.3% (95% CI, 1.7, 3.1) 
αντίστοιχα.} Εντούτοις, το ποσοστό αποβολής της 
κύησης ήταν στατιστικά σημαντικά αυξημένο (p 
=0.07) στην ομάδα των γυναικών που υποβλήθηκαν 
σε αμνιοπαρακέντηση πριν από την 14η εβδομάδα. 
Επιπλέον, διαπιστώθηκε αύξηση, κατά τουλάχιστον 
4 φορές των ποσοστών ραιβοποδίας, τόσο στο σύνο-
λο της ομάδας των γυναικών με αμνιοπαρακέντηση 
όσο και σε αυτές που υποβλήθηκαν σε αμνιοπαρα-
κέντηση κατά την 13η εβδομάδα, πιθανώς λόγω της 
παροδικής ελάττωσης της ποσότητας του αμνιακού 
υγρού μετά από αμνιοπαρακέντηση15.

Εικόνα 2: Διακοιλιακή λήψη χοριακών λαχνών υπό άμεσο υπε-
ρηχογραφικό έλεγχο σε οπίσθιο (Α) και πρόσθιο πλακούντα (Β).
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ΙΙ.γ. Αμνιοπαρακέντηση 1ου τριμήνου και αμνιο-
παρακέντηση 2ου τριμήνου κύησης
Η διενέργεια επεμβατικής μεθόδου και ειδικότερα 
της πρώιμης αμνιοπαρακέντησης, δηλαδή της αμνι-
οπαρακέντησης μεταξύ της 9ης και 14ης εβδομάδας 
της κύησης φαίνεται να συσχετίζεται με σημαντική 
στατιστική αύξησης της πιθανότητας αποβολής σε 
σχέση με την 2ου τριμήνου αμνιοπαρακέντηση (7.6% 
έναντι 5.9%;1.7%, 95%Cl 2.98%, p=0•012)23,24. 
Επιπλέον η πραγματοποίηση αμνιοπαρακέντησης 
πριν από την 14η εβδομάδα φαίνεται να σχετίζεται 
με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ραιβοποδίας, 
και πρόωρης ρήξης των εμβρυϊκών υμένων16. Λόγω 
της αυξημένης πιθανότητας επιπλοκών, η πρώιμη 
αμνιοπαρακέντηση έχει εγκαταληφθεί και αντικα-
τασταθεί από την βιοψία χοριακών λαχνών.

ΙΙ.δ. Βιοψία τροφοβλάστης στο 1ο τρίμηνο και 
αμνιοπαρακέντηση στο 2ο τρίμηνο της κύησης
Το ποσοστό αποβολής μετά από βιοψία χοριακών 
λαχνών δεν έχει εξακριβωθεί ακριβώς με βάση 
τυχαιοποιημένες συγκριτικές μελέτες σε εγκύους 
που δεν υποβλήθηκαν σε επεμβατικές μεθόδους. 
Συγκρίνοντας όμως, το ποσοστό αυτό με το ποσο-
στό αποβολής μετά από αμνιοπαρακέντηση στο 2ο 
τρίμηνο της κύησης φαίνεται  να προκύπτει σχεδόν 
παρόμοια πιθανότητα αποβολής, όπως αποδείχτη-
κε από διαφορές πολυκεντρικές μελέτες (πίνακας 
2)15,16,17,18.  Τα ποσοστά αποβολής, που εμφανίζονται 
σε αυτές τις μελέτες είναι ιδιαίτερα αυξημένα, διότι 

σε αυτές περιλαμβάνονται επεμβάσεις στις οποίες, 
πχ δεν κατέστει δυνατόν να  ληφθεί δείγμα, διακό-
πηκε η κύηση, έγινε διατραχηλική λήψη και είχαν 
διαγνωσθεί ανωμαλίες του εμβρύου κ.α. Ειδικότε-
ρα, στην Ευρωπαϊκή μελέτη συμπεριελήφθησαν δι-
αγνωστικά κέντρα με μικρή σχετικά εμπειρία στις 
επεμβατικές διαγνωστικές μεθόδους18.
 Με την πάροδο των ετών το ποσοστό αποβολής μετά 
από αμνιοπαρακέντηση στο 2ο τρίμηνο ή βιοψία 
χοριακών λαχνών φαίνεται ότι μειώνεται. Σύμφω-
να με την μελέτη της Tabor et al., 2009, το ποσοστό 
αποβολής  μειώθηκε στο 1.4% μετά από αμνιοπα-
ρακέντηση και στο 1.9% μετά από λήψη χοριακών 
λαχνών κατά την χρονική περίοδο 1996-2006. Στην 
συγκεκριμένη μελέτη το ποσοστό αυτόματης απο-
βολής, μετά την 16η εβδομάδα, των γυναικών που 
συμμετείχαν στην μελέτη, αλλά δεν υποβλήθηκαν σε 
επεμβατική διαγνωστική μέθοδο υπολογίστηκε σε 
0.7%19. Αν και η συγκεκριμένη μελέτη δεν μπόρεσε 
να δώσει ακριβή εκτίμηση του κινδύνου αποβολής 
μετά από αμνιοπαρακέντηση ή βιοψία χοριακών 
λαχνών, αυτή φαίνεται ότι βρίσκεται σε συμφωνία 
με προηγούμενες μελέτες και κυμαίνεται μεταξύ 
του 0.5%-1%. Ωστόσο, αρκετοί ερευνητές σήμε-
ρα20,21  δεν αποδέχονται αυτό το ποσοστό αποβολής, 
γεγονός που επιβεβαιώνεται από αρκετές νεότερες 
μελέτες. Συγκεκριμένα, από πρόσφατες αναφορές 
της μελέτης FASTER, 2006 αναφέρονται ποσοστό 
αποβολής 0,06%, ή 1/1.600, ενώ από τις μελέτες των 
Αntsaklis et al, 2000  και των Towner et al., 2007 

Πίνακας 1: Eνδείξεις πραγματοποίησης βιοψίας τροφοβλάστης 

• Μονογονιδιακές παθήσεις (κίνδυνος 25%)

• Οποιαδήποτε ένδειξη από τις μη επεμβατικές μεθόδους του 1ο τρίμηνου. Όριο κινδύνου (cut-off> 1/300) 

• Δίδυμος κύηση: Εξατομικευμένο όριο κινδύνου (cut-off> 1/300 ανά έμβρυο)

• Επιθυμία μητέρας (τεστ πατρότητας)

• Οικογενειακό ιστορικό κληρονομικών ασθενειών

Πίνακας 2. Σύγκριση ποσοστών αποβολής μετά από βιοψία λαχνών και αμνιοπαρακέντησης στο 2ο  τρί-
μηνο της κύησης (Lancet, 1991)19

N CVS Amnio 2ου τριμήνου

Canadian (2787) 7.6% 7.1%

Danish (3079) 6.3% 7.0%

Finnish (800) 6.3% 6.4%

European (3248) 14.0% 9.0% (p<0.01)
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αναφέρονται ποσοστά αποβολής 0,6% και 0,46% 
μετά από αμνιοπαρακέντηση σε σύγκριση με 0,53% 
στις γυναίκες που δεν υποβλήθηκαν σε αμνιοπαρα-
κέντηση22. Επιπλέον, τα αποτελέσματα  της μελέτης 
των Odibo et al, 2008 αναφέρουν ποσοστό αποβο-
λών μετά από αμνιοπαρακέντηση  0,13% ή 1/769 
(95% CI 1:500 to 1:1429) συμβάλλοντας, με τη σειρά 
της στην πεποίθηση ότι οι επεμβατικές μέθοδοι εί-
ναι ασφαλείς (πίνακας 3)23. Το εύρος διακύμανσης 
που παρατηρείται στο ποσοστό αποβολής μεταξύ 
των διαφορών μελετών στις οποίες έγινε σύγκριση 
μεταξύ εγκύων μετά από επεμβατικές μεθόδους και 
σε ομάδα ελέγχου είναι αρκετά μεγάλο με μέσο όρο 
απώλειας της κύησής πριν από την 24η εβδομάδα 
της κύησης 0,28% (πίνακας 3)23. Πιθανές αιτίες των 
παραπάνω διαφορών είναι τα διαφορετικά κριτή-
ρια συμμετοχής των εγκύων, ο διαφορετικός ορι-

σμός της εμβρυϊκής απώλειας, η ηλικία της κύησης 
κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η αμνιοπαρακέ-
ντηση καθώς και ο συνολικός αριθμός των εγκύων 
που συμμετείχαν στην ομάδα ελέγχου24, 25.

ΙΙΙ. Βιοψία τροφοβλάστης και αμνιοπαρακέντηση 
στις δίδυμες κυήσεις 
Στην περίπτωση δίδυμης κύησης, πριν από την πραγ-
ματοποίηση της επεμβατικής μεθόδου θα πρέπει να 
καθορίζεται η θέση των εμβρύων σε σχέση με τον 
τράχηλο της μήτρας και την πλευρά της γυναίκας, 
το φύλο των εμβρύων και η θέση των πλακούντων. 
Μετά την πραγματοποίηση της επέμβασης θα πρέ-
πει να σημειώνεται το έμβρυο που παρακεντήθηκε 
πρώτο, η ποσότητα του υγρού που αφαιρέθηκε, η 
ποιότητα του ιστού καθώς και η πορεία της βελόνας 
παρακέντησης.

Πίνακας 3. Συγκριτικές μελέτες ποσοστών αποβολής σε εγκύους μετά  από αμνιοπαρακέντηση και σε σχέση με το γε-
νικό πληθυσμό24

Γράφημα 1: Ποσοστιαία αναλογία επεμβάσεων ως προς το σύνολο υπερηχογραφικών εξετάσεων ανά έτος
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Όπως και στις μονήρεις κυήσεις, η πιθανότητα απο-
βολής αποτελεί την συχνότερη επιπλοκή των επεμ-
βατικών μεθόδων. Από την αναδρομική μελέτη των 
Cahill et al, 2009 ελέγχτηκαν 1934 δίδυμες κύησης, 
από τις οποίες οι 311 υποβλήθηκαν σε εκλεκτική 
αμνιοπαρακέντηση. Το ποσοστό αποβολής, πριν 
από την 24η εβδομάδα της κύησης ήταν 1.8% ( 3.2% 
έναντι 1.4% στις εγκύους που δεν υποβλήθηκαν 
σε αμνιοπαρακέντηση), δηλαδή 1 στις 56 δίδυμες 
κυήσεις26. Από μια άλλη αναδρομική μελέτη των 
Daskalakis et al, 2009, συγκρίθηκαν τα αποτελέσμα-
τα της αμνιοπαρακέντησης σε 167 δίδυμες κυήσεις 
μετά από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (ART) σε 
σχέση με 275 αυτόματες δίδυμες κύησης. Τα ποσο-
στά αποβολής πριν από την 24η εβδομάδα κύησης 
ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες ελέγχου (4.2% 
vs. 4.0%)27.
Η λήψη χοριακών λαχνών αποτελεί και στην περί-
πτωση των δίδυμων κυήσεων μία έγκαιρη και ασφα-
λή προγεννητική διαγνωστική μέθοδο, προσφέρο-
ντας την επιλογή την πρόωρης επιλεκτικής διακοπής 
στην περίπτωση πάσχοντος εμβρύου. Από την μελέ-
τη των De Catte et al., 2000, στην οποία μελετήθη-
καν 262 δίδυμες κυήσεις το ποσοστό ακριβούς δι-
άγνωσης ήταν 98.07%, ενώ το ποσοστό αποβολής 
ήταν 5.5% (28 σε 524 έμβρυα)28. Το ποσοστό απο-
βολής σε δίδυμες κυήσεις δεν φαίνεται να διαφέ-
ρει σε σχέση με αυτό μετά από αμνιοπαρακέντηση. 
Όπως προκύπτει από την αναδρομική μελέτη των 
Antsaklis et al., 2002 κατά την οποία συγκρίθηκαν 
τα ποσοστά αποβολής σε 347 δίδυμες κυήσεις που 
υποβλήθηκαν σε αμνιοπαρακέντηση με αυτά 69 
διδύμων κυήσεων στις οποίες πραγματοποιήθηκε 
λήψη χοριακών λαχνών. Τα ποσοστά αποβολής πριν 

από την 24η εβδομάδα ήταν 4.18% και 4.54% αντί-
στοιχα χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά29.

Συζήτηση
Με την εξέλιξη και τελειοποίηση των μη επεμβα-
τικών προγνωστικών μεθόδων, οι επεμβατικές μέ-
θοδοι μειώνονται. Σε μία αναδρομική μελέτη μας, 
η ποσοστιαία αναλογία των διαγνωστικών επεμ-
βάσεων ως προς το σύνολο των υπερηχογραφικών 
εξετάσεων ανά έτος μειώθηκε κατά 36.08%,  από 
το 18.68% το 2003 στο 11.94% το 2011 (P < 0.0001) 
(γράφημα 1). Το ποσοστό των αμνιοπαρακεντήσεων 
ανά έτος παρουσίασε πτώση κατά 9% (γράφημα 2), 
ενώ αντίθετα η ποσοστιαία αναλογία των βιοψιών 
χοριακών λαχνών ως προς το σύνολο  των επεμβά-
σεων παρουσιάζει αύξηση κατά 266% (γράφημα 3).
Η απώλεια της κύησης μετά από τη διενέργεια 
επεμβατικών μεθόδων αποτελεί το μεγαλύτερο κίν-
δυνο. Από παλαιότερες μελέτες είχε προκύψει μία 
σημαντική αύξηση του κινδύνου της αυτόματης απο-
βολής σε γυναίκες ηλικίας άνω των 40 χρονών και 
ότι αυτή παρατηρείται ήδη από την ηλικία των 30 
ετών και άνω. Σε αντίθεση, νεότερες μελέτες φαί-
νεται να μην συσχετίζουν την ηλικία της εγκύου με 
το ποσοστό αποβολής μετά από αμνιοπαρακέντηση. 
Από την μελέτη της Tabor et al., 2009, δεν προέκυψε 
σημαντική στατιστική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας 
της εγκύου και της πιθανότητας αποβολής μετά από 
αμνιοπαρακέντηση ή βιοψία τροφοβλάστης, ακό-
μη και μετά τη διαστρωμάτωση των στοιχείων στις 
δύο μεθόδους (p=0.07)19. Αυτό ίσως θα μπορούσε 
να εξηγηθεί από το γεγονός, ότι της διαδικασίας 
της αμνιοπαρακέντησης προηγήθηκε εκτίμηση της 
βιωσιμότητας του εμβρύου, η οποία κατά την άποψη 

Γράφημα 2: Ποσοστιαία αναλογία των αμνιοπαρακεντήσεων επί του συνόλου των επεμβάσεων ανά έτος
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μας θα πρέπει να εφαρμόζεται πάντοτε. 
Ο βαθμός στον οποίο οι επεμβατικές διαγνωστικές 
μέθοδοι συνιστούν κίνδυνο για τα φυσιολογικά έμ-
βρυα είναι ασαφής. Από παλαιότερες μελέτες ανα-
φέρεται ότι οι επεμβάσεις αυτές μπορεί να σχετί-
ζονται με αρκετά προβλήματα κατά την νεογνική 
ηλικία. Από την μελέτη των Cederholm  et al., 2005,  
διαπιστώθηκε αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης 
μυο-σκελετικών παραμορφώσεις (OR 1/4  1.32, 95% 
CI 1.11–1.57), όπως ραιβοποδία, εξάρθρημα ισχίου, 
κ.α στις εγκύους που υποβλήθηκαν σε αμνιοπαρα-
κέντηση και ειδικότερα σε εκείνες πριν από την 14η 
εβδομάδα30. Επιπλέον αναπνευστικές διαταραχές, 
όπως νεογνική πνευμονία, εισρόφηση μηκωνίου, 
ατελεκτασία πνεύμονα και ταχύπνοια εμφάνισαν 
συχνότερα τα νεογνά, οι μητέρες των οποίων είχαν 
υποβληθεί σε αμνιοπαρακέντηση (OR 1/4 1.12, 95% 
CI 1.02–1.24), και ειδικότερα αυτές μεταξύ 14ης και 
15ης εβδομάδας κύησης. Στην ίδια μελέτη τα νεογνά 
των εγκύων που υποβλήθηκαν σε βιοψία χοριακών 
λαχνών δεν εμφάνισαν σημαντικές επιπλοκές. Τέ-
λος, από την ίδια μελέτη δεν διαπιστώθηκε καμία 
αύξηση των ποσοστών σκελετικών ανωμαλιών, εμ-
βρυϊκής και νεογνικής θνησιμότητας,  προωρότητας, 
χαμηλού βάρους γέννησης  και εμβρυϊκής δυσπρα-
γίας και στις δύο ομάδες εγκύων γυναικών30.
Η εμπειρία του ιατρού που πραγματοποιεί μία 
επεμβατική μέθοδο επηρεάζει πάντοτε την επιτυ-
χή έκβαση αυτής. Από την αναδρομική μελέτη των 
Wijnberger et al, 200031, κατά την οποία αναλύθη-
καν τα στοιχεία 2081 εγκύων γυναικών που υποβλή-
θηκαν σε λήψη χοριακών λαχνών έγινε αξιολόγηση 
της καμπύλης εκμάθησης της επεμβατικής μεθόδου. 
Στην μελέτη αυτή διαπιστώθηκε στατιστικά σημα-

ντική διαφορά στα ποσοστά αποβολών στα διάφο-
ρα στάδια εκπαίδευσης, ανάγκη πολλαπλών προ-
σπαθειών εισόδου για ανάκτηση επαρκούς υλικού 
χοριακών λαχνών στα αρχικά στάδια εκμάθησης, 
διαφορά στην ανάκτηση υλικού χοριακών λαχνών 
ανάλογα την εμπειρία του ιατρού και τέλος η ικανό-
τητα εκμάθησης λήψης λαχνών ήταν σχετική με την 
ικανότητα του ιατρού στην πραγματοποίηση αμνιο-
παρακέντησης. Επιπλέον φαίνεται να υπάρχει ισχυ-
ρή συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού αποβολής μετά 
από επεμβατική διαγνωστική μέθοδο και του συνο-
λικού αριθμού των αμνιοπαρακεντήσεων και λήψης 
χοριακών λαχνών, που πραγματοποιήθηκαν σε δια-
φορετικά κέντρα προγεννητικού ελέγχου. Από την 
μελέτη της Tabor et al, 200919 προκύπτει ιδιαίτερα 
μεγάλη πιθανότητα αποβολής σε κέντρα με συνο-
λικό αριθμό διαγνωστικών επεμβάσεων μικρότερο 
των 1500 επεμβάσεων στο χρονικό διάστημα των 11 
ετών της μελέτης, δηλαδή λιγότερες από 150 δια-
γνωστικές επεμβάσεις ανά έτος.
Συμπερασματικά, η βιοψία χοριακών λαχνών θα 
πρέπει να προτιμάται της αμνιοπαρακέντησης για 
τον προγεννητικό έλεγχο του εμβρύου κατά το 1ο 
τρίμηνο της κύησης, διότι εμφανίζει σημαντικά πλε-
ονεκτήματα όπως της ταχύτητας της διάγνωσης και 
της πρόκλησης μικρότερου άγχους στο ζευγάρι. Το 
ποσοστό αποβολής μετά από την διενέργεια επεμ-
βατικών μεθόδων φαίνεται να είναι παρόμοιο με-
ταξύ της 2ου τριμήνου αμνιοπαρακέντηση και της 
βιοψίας χοριακών λαχνών. Η εμφάνιση επιπλοκών 
φαίνεται να σχετίζεται με την εμπειρία των εξετα-
στών και είναι λιγότερο συχνές σε κέντρα που πραγ-
ματοποιούν μεγάλο αριθμό επεμβάσεων ανά έτος.

Γράφημα 3: Ποσοστιαία αναλογία των βιοψιών χοριακών λαχνών ως προς το σύνολο  των επεμβάσεων ανά έτος
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Summary
Chromosomal abnormalities are calculated today at 1 in 
691 per live births. Amniocentesis and chorionic villi sam-
pling are the main invasive diagnostic methods. The main 
complication of these methods is miscarrhiage, which is 
calculated on both procedures around 0.5-1%. Early am-
niocentesis before 14th week of pregnancy is associated 
with higher rates of complications and should be avoid-
ed. In the case of twin pregnancy procedure related risk is 
doubled than singletons. Chorionic villi sampling carries 
a risk of 5% of contamination.  The rate of complications 
seems to be directly related to the specialists experience 
and lower at diagnostic centers performing more than 150 
diagnostic interventions per year.  

Key words: Amniocentesis, Chorionic villi sampling, chromo-
somal abnormalities, prenatal diagnosis
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