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Περίληψη

Στόχοι του υπερηχογραφήματος στο πρώτο τρίμηνο της κύ-
ησης είναι: να επιβεβαιωθεί η παρουσία ενδομήτριας κύη-
σης, να υπολογισθεί με ακρίβεια η ηλικία της κύησης και 
να καθορισθεί ο αριθμός των εμβρύων και η χοριονικότητα 
σε περιπτώσεις πολύδυμης κύησης. Επιπρόσθετα, στις 11-
14 εβδομάδες το υπερηχογράφημα προσφέρει μια ευκαιρία 
να ανιχνευθούν μείζονες δομικές ανωμαλίες και να μετρηθεί 
η αυχενική διαφάνεια. Από την 8-14η εβδομάδα η μέτρηση 
του κεφαλοουραίου μήκους του εμβρύου προκρίνεται ως η 
καταλληλότερη μέθοδος για τον καθορισμό της ηλικίας κύ-
ησης. Η υπερηχογραφική εξέταση πρέπει να είναι συστημα-
τική έτσι ώστε να ελέγχονται οι εξής δομές: κρανίο, εγκέφα-
λος, πρόσωπο, σπονδυλική στήλη, καρδιά, θώρακας, κοιλιά 
και άκρα. Στο πρώτο τρίμηνο μπορούν να διαγνωσθούν όλες 
οι περιπτώσεις ακρανίας, αλοβώδους ολοπροσεγκεφαλίας, 
εξόμφαλου, γαστρόσχισης, μεγακύστης, ανωμαλίας body 
stalk και απουσίας άκρων. Δυνητικά ανιχνεύσιμες είναι οι 
περιπτώσεις διαφραγματοκήλης, σκελετικών δυσπλασιών, 
καρδιακών ανωμαλιών, πολυδακτυλίας, μεγάλων σχιστιών  
και δισχιδούς ράχης, ενώ ανωμαλίες όπως αγενεσία μεσο-
λοβίου, υποπλασία παρεγκεφαλίδας, ηχογενείς πνεύμονες, 
απόφραξη εντέρου και οι περισσότερες νεφρικές ανωμαλίες 
δεν μπορούν να αποκλεισθούν. 

Λέξεις - κλειδιά: υπερηχογράφημα πρώτου τριμήνου, εμβρυϊκές ανωμαλί-
ες, αυχενική διαφάνεια
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Εισαγωγή
Οι στόχοι του υπερηχογραφήματος στο πρώτο τρί-
μηνο της κύησης είναι να επιβεβαιωθεί η παρουσία 
ενδομήτριας κύησης, να υπολογισθεί με ακρίβεια 
η ηλικία της κύησης και να καθορισθεί ο αριθμός 
των εμβρύων και η χοριονικότητα σε περιπτώσεις 
πολύδυμης κύησης. Επιπρόσθετα, στις 11-14 εβδο-
μάδες το υπερηχογράφημα προσφέρει μια ευκαιρία 
να ανιχνευθούν μείζονες δομικές ανωμαλίες και να 
μετρηθεί η αυχενική διαφάνεια.
Ποιες μετρήσεις πρέπει να γίνονται στο πρώτο τρί-
μηνο; Η μέτρηση του κεφαλοουραίου μήκους γίνε-
ται με μέση οβελιαία τομή ολόκληρου του εμβρύου 
όταν αυτό κείται οριζόντια στην οθόνη, και μπορεί 
να γίνει είτε διακοιλιακά είτε διακολπικά. Η εικό-
να μεγεθύνεται επαρκώς έτσι ώστε να καλύπτει το 
μεγαλύτερο πλάτος της οθόνης και η κεφαλοουραία 
γραμμή να σχηματίζει γωνία 90 μοιρών με τη δέσμη 
των υπερήχων. Το έμβρυο πρέπει να είναι σε ουδέ-
τερη θέση (ούτε σε κάμψη ούτε σε έκταση) και τα 
τελικά σημεία μέτρησης στην κεφαλή και στην ουρά 
πρέπει να διαγράφονται με ακρίβεια. Για να επιβε-
βαιωθεί ότι το έμβρυο δεν είναι σε κάμψη θα πρέπει 
ανάμεσα στο εμβρυϊκό πηγούνι και στο θώρακα να 
παρεμβάλλεται αμνιακό υγρό.
Η αμφιβρεγματική διάμετρος και η περίμετρος της 
κεφαλής μετριούνται στη μεγαλύτερη αληθώς συμ-
μετρική τομή του εμβρυϊκού κρανίου που δεν πρέ-
πει να αλλοιώνεται από παρακείμενες δομές ή από 
πίεση του ηχοβολέα. Στις 10 εβδομάδες της κύησης 
δομές όπως η τρίτη κοιλία στη μέση γραμμή, η δι-
α-ημισφαιρική σχισμή και τα χοριοειδή πλέγματα 
είναι ήδη ορατά. Στις 13 εβδομάδες της κύησης ο 
θάλαμος και η τρίτη κοιλία αποτελούν χρήσιμα ση-
μεία προσανατολισμού ενώ η ορθή απεικόνιση πρέ-
πει να περιλαμβάνει τόσο τα πρόσθια κέρατα όσο 
και τους χαμηλούς ινιακούς λοβούς των εγκεφαλι-
κών κοιλιών με το επίπεδο της τομής να διατηρείται 
πάνω από την παρεγκεφαλίδα1.
Υπολογισμός ηλικίας κύησης. Από την 8-14η εβδο-
μάδα η μέτρηση του κεφαλοουραίου μήκους (CRL) 
προκρίνεται για τον καθορισμό της ηλικίας κύησης2. 
Εάν το CRL ξεπερνά τα 84 mm, χρησιμοποιείται η 
περίμετρος της κεφαλής καθώς είναι πιο αξιόπιστη 
από την αμφιβρεγματική διάμετρο (BPD)3. Πρό-
σφατα πάντως αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για 
την αμφιβρεγματική διάμετρο του εμβρύου στην 
αρχή της κύησης καθώς η μέτρησή της στο πρώτο 
τρίμηνο προτάθηκε σαν μέθοδος screening για δι-
σχιδή ράχη4.

Έλεγχος εμβρυϊκής ανατομίας. Την τελευταία ει-
κοσαετία η ενασχόληση με το υπερηχογράφημα 
των 11-13 εβδομάδων βοήθησε τόσο να περιγραφεί 
η φυσιολογική ανατομία του εμβρύου στο στάδιο 
αυτό της κύησης όσο και να διαγνωσθούν κάποιες 
από τις σοβαρές διαμαρτίες στο πρώτο τρίμηνο, 
Σε κάποιες από τις καταστάσεις τα υπερηχογραφι-
κά ευρήματα μοιάζουν με εκείνα του δεύτερου και 
τρίτου τριμήνου, άλλοτε όμως διαφέρουν. Ούτως ή 
άλλως η εξέταση πρέπει να είναι συστηματική έτσι 
ώστε να ελέγχονται οι εξής δομές:
Κρανίο και εγκέφαλος: Εξετάζονται σε εγκάρσια 
τομή της κεφαλής έτσι ώστε να αναδεικνύονται ο 
εγκέφαλος, η μέση γραμμή και τα χοριοειδή πλέγ-
ματα που πληρούν τις μεγάλες πλάγιες κοιλίες.
Πρόσωπο: Εξετάζεται το προφίλ, οι οφθαλμικοί 
κόγχοι και το άνω χείλος.
Σπονδυλική στήλη: Εξετάζεται σε επιμήκη τομή για 
να αναδειχθούν τα σώματα των σπονδύλων και το 
υπερκείμενο δέρμα.
Καρδιά: Εξετάζονται οι τέσσερις κοιλότητες της 
καρδιάς και τα μεγάλα αγγεία.
Θώρακας: Απεικονίζονται το σχήμα του θώρακα, οι 
πνεύμονες και το διάφραγμα.
Κοιλιά: Καταδεικνύεται ο στόμαχος, η ουροδόχος 
κύστη και η φυσιολογική είσοδος του ομφάλιου λώ-
ρου στην κοιλιακή χώρα.
Άκρα: Απεικονίζονται όλα τα μακρά οστά των χε-
ριών και ποδιών και ελέγχεται το σχήμα και η ηχο-
γένεια των μακρών οστών καθώς και η κίνηση των 
αρθρώσεων.

Ανωμαλίες στο πρώτο τρίμηνο της κύησης.
Κρανίο: Ακρανία/Ανεγκεφαλία
Η διάγνωση της ακρανίας/ανεγκεφαλίας μπορεί να 
τεθεί διάγνωση μετά την 11η εβδομάδα, διάστημα 
κατά το οποίο έχει φυσιολογικά ολοκληρωθεί η 
οστεοποίηση του κρανίου. Η ακρανία αρχικά εξε-
λίσσεται σε εξεγκεφαλία και τελικά σε ανεγκε-
φαλία. Ο εκτεθειμένος εγκέφαλος επιπλέει στο 
αμνιακό υγρό και εμφανίζει άλλοτε άλλου βαθμού 
αποσύνθεση. Το CRL είναι μικρότερο από ότι στα 
φυσιολογικά έμβρυα ίδιας ηλικίας κύησης ενώ το 
αμνιακό υγρό μπορεί να είναι ηχογενές από την πα-
ρουσία μικρών σωματιδίων εγκεφαλικού ιστού.

Εγκέφαλος: Ολοπροσεγκεφαλία
Οι εγκεφαλικές κοιλίες περιέχουν εγκεφαλονωτι-
αίο υγρό και απεικονίζονται εύκολα υπερηχογρα-
φικά. Στις 12 εβδομάδες οι πλάγιες κοιλίες είναι 



63

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.12, ΤΕΥΧ.2, ΣΕΛ. 61-66, 2016

σχετικά ευμεγέθεις ενώ το κεντρικό τους τμήμα κα-
ταλαμβάνεται από τα υπερηχογενή χοριοειδή πλέγ-
ματα που μοιάζουν σαν πεταλούδα. Η τρίτη κοιλία 
σχηματίζει μία επιμήκη κυστική δομή στη μέση γραμ-
μή ενώ η τέταρτη κοιλία είναι ορατή σαν μία υποηχο-
γενής δομή κάτω από την παρεγκεφαλίδα, ραχιαίως 
της γέφυρας.
Η ολοπροσεγκεφαλία χαρακτηρίζεται από ένα φά-
σμα εγκεφαλικών ανωμαλιών που προέρχονται από 
ατελή διαχωρισμό του προσεγκεφάλου. Στην αλο-
βώδη ολοπροσεγκεφαλία ανευρίσκεται μονήρης δι-
ευρυμένη κοιλία στη μέση γραμμή που αντικαθιστά 
τις δύο πλάγιες ενώ στην ημιλοβώδη μορφή υπάρχει 
μερικός διαχωρισμός των κοιλιών και των ημισφαι-
ρίων με ατελή σύμπτυξη των θαλάμων. Στη λοβώδη 
λείπει το διαφανές διάφραγμα.
Η βραχυκεφαλία είναι κύριο χαρακτηριστικό της 
ολοπροσεγκεφαλίας. Τόσο η αλοβώδης όσο και η 
ημιλοβώδης μορφή σχετίζονται συχνά με διαμαρτί-
ες προσώπου όπως κυκλωπία, σχιστίες, υποπλασία 
ρινός ή προβοσκίδα. Στο ήμισυ των περιπτώσεων 
στις οποίες η διάγνωση τίθεται κατά τη διάρκεια του 
πρώτου τριμήνου υποκρύπτεται τρισωμία 13.

Σπονδυλική στήλη: Δισχιδής ράχη
Στο πρώτο τρίμηνο είναι δυνατό να απεικονισθούν 
μεγάλου μεγέθους μηνιγγομυελοκήλες ενώ τα πα-
θογνωμονικά σημεία του δεύτερου τριμήνο [δηλ. η 
χαρακτηριστική εμφάνιση των μετωπιαίων οστών 
(lemon sign) καθώς και η ουραία παρεκτόπιση της 
παρεγκεφαλίδας (banan sign)] δεν είναι εμφανή. Η 
4η κοιλία η οποία αποφράσσεται σε περιπτώσεις δι-
σχιδούς ράχης λόγω μετατόπισης των μέσων δομών 
του εγκεφάλου από τη διαφυγή του ΕΝΥ, απεικο-
νίζεται στην ίδια τομή που χρησιμοποιείται για τη 
μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας και ονομάζεται 
«ενδοκρανιακή διαφάνεια». Καθώς η απουσία της 
έχει συσχετισθεί με ανοικτές βλάβες του νωτιαίου 
σωλήνα, η απεικόνιση της ενδοκρανιακής διαφά-
νειας έχει προταθεί σαν μέθοδος screening για τη 
δισχιδή ράχη στο πρώτο τρίμηνο5.
Σε περιπτώσεις μηνιγγομυελοκήλης στις 11-13 
εβδομάδες η ενδοκρανιακή συλλογή του εγκεφα-
λονωτιαίου υγρού ελαττώνεται με αποτέλεσμα τη 
μείωση της περιοχής των πλάγιων κοιλιών, της τρί-
της κοιλίας, του υδραγωγού και της 4ης κοιλίας. 
Το φαινόμενο αυτό ανιχνεύεται με 3D διακολπική 
υπερηχογραφία. Ο εγκέφαλος έχει χαρακτηρισθεί 
σαν “αποξηραμένος” με κύρια υπερηχογραφικά 
στοιχεία το ανώμαλο σχήμα των πλάγιων κοιλιών, 

τα διευρυσμένα χοριοειδή πλέγματα, την κολλαψα-
ρισμένη 3η κοιλία, την ραχιαία και προς τα πίσω πα-
ρεκτόπιση του μεσεγκεφάλου, το στενό υδραγωγό, 
τη μη ορατή παρεγκεφαλίδα και την απόφραξη της 
4ης κοιλίας.

Θώρακας:
Πλευριτικές συλλογές (αμφοτερόπλευρες ή μο-
νόπλευρες) μπορούν να απεικονισθούν στο πρώτο 
τρίμηνο και συνδέονται με σ.Turner, σ. Down, ή συ-
νοδεύουν εμβρυϊκό ύδρωπα.
Περικαρδιακές συλλογές συνοδεύουν συνήθως μεί-
ζονες συγγενείς καρδιοπάθειες.
Διαφραγματοκήλη
Η συχνότητα της διαφραγματοκήλης είναι περίπου 
1 στις 4000 γεννήσεις και συνήθως αποτελεί σπορα-
δική κατάσταση. Στις περιπτώσεις αυτές η συνύπαρ-
ξη χρωμοσωματικών ανωμαλιών –κυρίως τρισωμίας 
18- είναι περίπου 20%. Η αυχενική διαφάνεια εί-
ναι αυξημένη σε 40% περίπου των εμβρύων με δι-
αφραγματοκήλη και σε αυτά τα έμβρυα ο κίνδυνος 
νεογνικού θανάτου, λόγω πνευμονικής υποπλασίας, 
είναι αυξημένος. Στις περιπτώσεις που η διαφραγ-
ματοκήλη σχετίζεται με καλή πρόγνωση, ο εγκολεα-
σμός του εντέρου στην θωρακική κοιλότητα μπορεί 
να καθυστερήσει μέχρι το δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο 
της κύησης και σε αυτές τις περιπτώσεις η αυχενική 
διαφάνεια είναι φυσιολογική.

Καρδιά:
Η εμβρυϊκή ηχοκαρδιογραφία στις 12 εβδομάδες 
είναι τεχνικώς δυσκολότερη από ότι στις 20 εβδο-
μάδες. Αυτό γιατί στις 12 εβδομάδες το μέγεθος 
της καρδιάς είναι πολύ μικρότερο και το έμβρυο 
συνήθως εμφανίζει έντονη κινητικότητα. Σκοπός 
της υπερηχοκαρδιογραφίας είναι να επιδείξει τις 
4 κοιλότητες της καρδιάς, τις εξόδους των μεγά-
λων αγγείων, τον αρτηριακό πόρο και το αορτικό 
τόξο. Η χρήση έγχρωμου Doppler είναι απαραίτητη 
για να επιβεβαιωθεί η φυσιολογική θετική ροή και 
στις δύο κοιλίες και να αναγνωρισθούν τα μεγάλα 
αγγεία. Η επιτυχία της εξέτασης εξαρτάται από το 
κεφαλοουραίο μήκος του εμβρύου και την εμπειρία 
του υπερηχογραφιστή.
Οι μείζονες συγγενείς καρδιοπάθειες είναι υπεύθυ-
νες για το 50% των νεογνικών θανάτων από συγ-
γενείς ανωμαλίες. Ενδείξεις για υπερηχοκαρδιο-
γραφικό έλεγχο στο πρώτο τρίμηνο αποτελούν οι 
περιπτώσεις αυξημένης αυχενικής διαφάνειας, το 
οικογενειακό ιστορικό συγγενών καρδιοπαθειών, 
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οι εξωκαρδιακές ανωμαλίες όπως ο εξόμφαλος και 
η διαφραγματοκήλη και παθολογικά Doppler όπως 
ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας και ανάστρο-
φο κύμα στο φλεβώδη πόρο.

Πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα:
Γαστρόσχιση
Πρόκειται για σποραδική διαμαρτία με συχνότητα 
κατά τη γέννηση περίπου 1:4000. Η συσχέτιση με 
χρωματοσωμικές ανωμαλίες είναι σπάνια. Η εκ-
σπλάχνωση του εντέρου γίνεται δια μέσω ενός μι-
κρού ελλείμματος του κοιλιακού τοιχώματος που 
βρίσκεται επί τα δεξιά του ακέραιου ομφάλιου 
λώρου. Ο προγεννητικός έλεγχος με τη χρήση της 
υπερηχογραφίας βασίζεται στην απεικόνιση του 
ομφαλού στην φυσιολογική του θέση και στην πα-
ρουσία ελίκων του εντέρου που διολισθαίνουν και 
επιπλέουν εντός της αμνιακης κοιλότητας.

Εξόμφαλος
Στις 8-10 εβδομάδες όλα τα έμβρυα παρουσιάζουν 
μορφή κήλης που δημιουργείται από το μέσο έντερο 
και η οποία απεικονίζεται σαν μια υπερηχογενής 
μάζα στη βάση του ομφαλίου λώρου. Η είσοδος του 
μέσου εντέρου στην κοιλιακή χώρα γίνεται την 10-
12η εβδομάδα και ολοκληρώνεται μέχρι τις 11+5 
εβδομάδες. H συχνότητα του εξόμφαλου που περι-
λαμβάνει μόνο έντερο είναι 1 στις 100 για CRL 45-
54.9 mm, 1 στις 800 για CRL 55-64.9 mm και 1 στις 
2000 για CRL 65-84 mm. Η συχνότητα εξόμφαλου 
που περιέχει ήπαρ είναι 1 στις 3500 και η βλάβη δεν 
υποχωρεί κατά την πρόοδο της κύησης ενώ ο εξόμ-
φαλος που περιέχει μόνο έντερο υποχωρεί στο 90% 
των περιπτώσεων μέχρι τις 20 εβδομάδες6. Η συνύ-
παρξη χρωματοσωμικών ανωμαλιών -κυρίως τρι-
σωμίας 18- είναι περίπου 60%, συγκριτικά με 30% 
περίπου στο μέσον της κύησης και 15% στα νεογνά 
και αυτό γιατί η τρισωμία 18 σχετίζεται με υψηλή 
πιθανότητα ενδομητρίου θανάτου του εμβρύου. Ο 
κίνδυνος για χρωματοσωμικές ανωμαλίες είναι με-
γαλύτερος όταν ο σάκος του εξόμφαλου περιέχει 
μόνο έντερο από ότι στις περιπτώσεις που περιέχει 
ήπαρ. Αυξημένη αυχενική διαφάνεια παρατηρείται 
στο 85% περίπου των εμβρύων με χρωματοσωμικές 
ανωμαλίες και στο 40% των εμβρύων με εξόμφαλο 
και φυσιολογικό καρυότυπο.
Η εξωκαρδία μπορεί να αποτελεί εκδήλωση της 
πενταλογίας Cantrell (ομφαλοκήλη, πρόσθια δια-
φραγματοκήλη, εξωκαρδία, έλλειμμα στέρνου, συγ-
γενής καρδιοπάθεια).

Aνωμαλία Body Stalk
Θανατηφόρα διαμαρτία με σποραδική εμφάνιση 
που ανευρίσκεται στα έμβρυα περίπου σε συχνότη-
τα 1:10000 στις 11-13 εβδομάδες. Υπερηχογραφικά 
ευρήματα είναι τα σοβαρού βαθμού ελλείμματα του 
κοιλιακού τοιχώματος, η σοβαρή κυφωσκολίωση 
και ο βραχύς ομφάλιος λώρος με μονήρη ομφαλική 
αρτηρία. Το ήμισυ του σώματος του εμβρύου δια-
κρίνεται στην αμνιακή κοιλότητα και το άλλο μισό 
βρίσκεται στην εξω-εμβρυϊκή κοιλότητα. Η αυχενι-
κή διαφάνεια είναι αυξημένη σε περίπου 85% των 
περιπτώσεων αλλά συνήθως ο καρυότυπος είναι φυ-
σιολογικός.

Ουροποιητικό: Μεγακύστη
Η ουροδόχος κύστη στην 11η εβδομάδα κύησης είναι 
ορατή υπερηχογραφικά στο 95% των εμβρύων ενώ 
στην 13η εβδομάδα διακρίνεται σε όλες τις περιπτώ-
σεις. Το μήκος της ουροδόχου σε αυτή την ηλικία κύη-
σης και σε φυσιολογικές καταστάσεις δεν ξεπερνάει 
τα 6 χλ. Οι νεφροί του εμβρύου διακρίνονται περίπου 
στο 75%, 85% και 95% των κυήσεων στις 11,12 και 13 
εβδομάδες αντίστοιχα. Στο πρώτο τρίμηνο ως μεγα-
κύστη ορίζεται η επιμήκης διάμετρος της ουροδόχου 
κύστεως μεγαλύτερη από 7 mm και η συχνότητά της 
είναι περίπου 1 σε 1.500 κυήσεις.
Η συνύπαρξη χρωματοσωμικών ανωμαλιών -κυρίως 
τρισωμίας 13 και 18- ανέρχεται περίπου στο 20% 
όταν η επιμήκης διάμετρος της ουροδόχου είναι 
7-15 χλ. Στην κατηγορία των κυήσεων χωρίς χρω-
ματοσωμικές ανωμαλίες υπάρχει αυτόματη υπο-
στροφή της μεγακύστης στο 90% περίπου των περι-
πτώσεων. Αντιθέτως, στην μεγακύστη με διάμετρο 
μεγαλύτερη από 15 mm το ποσοστό των χρωματο-
σωμικών ανωμαλιών αντιστοιχεί σε 10%7. Στην κα-
τηγορία των κυήσεων με φυσιολογικό καρυότυπο, η 
κατάσταση αυτή συνδέεται με προοδευτικά εξελισ-
σόμενη αποφρακτική ουροπάθεια που καταλήγει σε 
υδρονέφρωση και δυσπλαστικούς νεφρούς.

Άκρα:
Η απουσία ενός άκρου είναι συνήθως σποραδικό 
γεγονός. Η αποτυχία ανάπτυξης του άκρου επισυμ-
βαίνει συνήθως πριν τις 8 εβδομάδες και είναι ανι-
χνεύσιμη στο υπερηχογράφημα 11-13 εβδομάδων. 
Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει ειδική αιτιο-
λογία ενώ υπάρχει κάποια συσχέτιση με γενετικά 
σύνδρομα (όπως το σ.Roberts).
Η πολυδακτυλία είναι συνήθως σποραδική ανωμα-
λία αλλά μπορεί να συνδέεται και με 100 διαφορε-
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τικά σύνδρομα ή χρωματοσωμικές ανωμαλίες όπως 
η τρισωμία 13.

Ομφάλιος λώρος:
Τα αγγεία του ομφάλιου λώρου απεικονίζονται με 
έγχρωμο Doppler εκατέρωθεν της ουροδόχου κύ-
στης ενώ στο πρώτο τρίμηνο μπορεί να ελεγχθεί 
και η πρόσφυση του ομφάλιου λώρου η οποία εί-
ναι κεντρική στο 90% των περιπτώσεων, έκκεντρη 
ή υμενώδης (1%). Στην περίπτωση αυτή ο λώρος 
ενώνεται με τις μεμβράνες πριν εισχωρήσει στον 
πλακουντιακό δίσκο και τα αγγεία μένουν έκθετα 
σε μηχανική προβολή ενώ η κατάσταση συνδέεται 
με πρόδρομα αγγεία. Άρα σε κάθε περίπτωση υμε-
νώδους πρόσφυσης θα πρέπει να αποκλείεται η πα-
ρουσία εμβρυϊκών αγγείων κοντά στο έσω τραχηλι-
κό στόμιο. Με το έγχρωμο Doppler απεικονίζεται 
η απευθείας σύνδεση του ομφάλιου λώρου με την 
αμνιακή μεμβράνη που στις 11-13 εβδομάδες δεν εί-
ναι ακόμη προσκολλημένη στο χόριο.

Γεννητικά όργανα:
Το φύλο χαρακτηρίζεται ως άρρεν εάν η γωνία του 
γεννητικού φύματος με την οριζόντια γραμμή που 
σχηματίζει η επιφάνεια του δέρματος πάνω από την 
οσφυοϊερή περιοχή ξεπερνά τις 30 μοίρες ενώ ως 
θήλυ όταν το γεννητικό φύμα είναι παράλληλο ή συ-
γκλίνων προς την οριζόντια αυτή γραμμή. Σε μελέτη 
656 κυήσεων το φύλο χαρακτηρίσθηκε επιτυχώς σε 
613 περιπτώσεις8. Η ακρίβεια της πρόβλεψης ήταν 
91.5% στις 12 έως 12+3 εβδομάδες, 99% στις 12+4 
έως 12+6 εβδομάδες και 100% στις 13 έως 13+6 
εβδομάδες.

Δίδυμη κύηση:
Στα διχοριονικά δίδυμα η μεμβράνη διαχωρισμού 
των διδύμων αποτελείται κεντρικά από χοριονικό 
ιστό που περιβάλλεται από δύο στιβάδες αμνίου, 
ενώ αντιθέτως στα μονοχοριονικά δίδυμα δεν υπάρ-
χει χοριονικός ιστός. Ο καλύτερος τρόπος καθορι-
σμού της χοριονικότητας με το υπερηχογράφημα 
11-13 εβδομάδων είναι να εξετασθεί η σύνδεση της 
μεμβράνης διαχωρισμού των διδύμων και του πλα-
κούντα. Στα διχοριονικά δίδυμα υπάρχει μία τριγω-
νικού σχήματος προβολή πλακουντιακού ιστού στη 
βάση της μεμβράνης (σημείο λάμδα). Καθώς η κύη-
ση προχωρά επέρχεται υποστροφή της μη-λαχνωτής 
μοίρας του χορίου και το σημείο λάμδα προοδευτι-
κά αναγνωρίζεται δυσκολότερα. Στις 20 εβδομάδες 
μόνο το 85% των διχοριονικών κυήσεων παρουσιά-

ζουν το σημείο λάμδα.
Η χοριονικότητα και όχι η ζυγωτία είναι ο κύριος 
παράγοντας που καθορίζει την έκβαση της κύησης. 
Έτσι όσο αφορά επιπλοκές όπως:
Αποβολή: το ποσοστό εμβρυικής απώλειας στα διχο-
ριονικά δίδυμα είναι περίπου 2% και στα μονοχο-
ριονικά περίπου 10%, εξαιτίας σοβαρής και πρώι-
μης έναρξης εμβρυο-εμβρυϊκής μετάγγισης (ΤΤΤS).
Περιγεννητική θνητότητα: στις μονήρεις κυήσεις εί-
ναι περίπου 0.5%, στα διχοριονικά δίδυμα είναι 2% 
και στα μονοχοριονικά 4%.
Υπολειπόμενη ανάπτυξη: στις μονήρεις κυήσεις η 
συχνότητα νεογνών με βάρος γέννησης κάτω από 
την 5η ε.α. είναι 5%, στα διχοριονικά δίδυμα είναι 
περίπου 20% και στα μονοχορικά 30%.
Πρώιμος πρόωρος τοκετός: Ο κίνδυνος αυτόματου 
τοκετού μεταξύ 24-32 εβδομάδων είναι περίπου 1% 
στις μονήρεις κυήσεις, 5% στα διχοριονικά δίδυμα 
και 10% στα μονοχοριονικά δίδυμα.
Δομικές ανωμαλίες: η συχνότητα σοβαρών δυσπλα-
σιών είναι περίπου 1% στις μονήρεις κυήσεις, 1% 
για κάθε διχοριονικό δίδυμο και 4% για κάθε ένα 
από τα μονοχοριονικά δίδυμα.

Αυχενική διαφάνεια:
Αυχενική διαφάνεια ονομάζεται η υποδόρια συσ-
σώρευση υγρού πίσω από τον αυχένα του εμβρύου 
στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Η μέτρησή της πρέ-
πει να γίνεται με βάση τις οδηγίες του Fetal Medicine 
Foundation (www.fetalmedicine.com): Η μεγέθυνση 
της εικόνας πρέπει να είναι τέτοια ώστε το κεφάλι 
και το ανώτερο τμήμα του θώρακα να καταλαμβά-
νουν ολόκληρη την οθόνη. Πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται μέση οβελιαία τομή του εμβρύου με το έμβρυο σε 
ουδέτερη θέση και να δίδεται προσοχή στη διάκριση 
μεταξύ του εμβρυϊκού δέρματος και της αμνιακής 
μεμβράνης. Η μέτρηση πάντοτε πρέπει να εφαρμόζε-
ται στο ευρύτερο τμήμα της διαφάνειας.
Το αυξημένο πάχος της αυχενικής διαφάνειας του 
εμβρύου σχετίζεται με τρισωμία 21 και άλλες μεί-
ζονες χρωματοσωμικές ανωμαλίες, εμβρυϊκό θάνα-
το, καρδιακές ανωμαλίες και περισσότερες από 50 
εμβρυϊκές διαμαρτίες και γενετικά σύνδρομα9. Η 
πιθανότητα καλού περιγεννητικού αποτελέσματος 
είναι αντιστρόφως ανάλογο της αυξημένης αυχενι-
κής διαφάνειας.

Συμπεράσματα
Σε μελέτη 44859 κυήσεων υπήρξαν 488 ανωμαλίες 
(1,1%) οι μισές από τις οποίες ανιχνεύθηκαν στις 
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11-13 εβδομάδες10. Στο πρώτο τρίμηνο ανιχνεύ-
θηκαν όλες οι περιπτώσεις ακρανίας, αλοβώδους 
ολοπροσεγκεφαλίας, εξόμφαλος, γαστρόσχισης, με-
γακύστης και ανωμαλίες body stalk, 77% της απου-
σίας χεριών, 50% διαφραγματοκήλης, σκελετικών 
δυσπλασιών, 34% καρδιακών ανωμαλιών, 60% πο-
λυδακτυλίας, 5% σχιστιών και 14% δισχιδούς ράχης, 
καμία από τις περιπτώσεις αγενεσίας μεσολοβίου, 
υποπλασίας παρεγκεφαλίδας, ηχογενών πνευμόνων, 
απόφραξης εντέρου, των περισσότερων νεφρικών 
ανωμαλιών και ραιβοιπποποδίας. Στις 11-13 εβδο-
μάδες κάποιες ανωμαλίες είναι πάντα ανιχνεύσιμες, 
μερικές ποτέ και άλλες είναι δυνητικά ανιχνεύσιμες 
ανάλογα με τη σχέση τους με αυξημένη αυχενική δι-
αφάνεια, τον φαινότυπο της ανωμαλίας και τους στό-
χους της εξέτασης. Παρόλα αυτά ορισμένες μείζονες 
δομικές ανωμαλίες μπορεί να εμφανισθούν αργότε-
ρα στην κύηση ή να μην δυνατό να ανιχνευθούν ούτε 
με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό ούτε και από τους πιο 
έμπειρους υπερηχογραφιστές.

Fetal anomalies that can be detected by ultra-
sound in the first trimester of pregnancy
Psara A., MD, FRCOG
3rd Dept. of Obstetrics & Gynecology, Aristotle Univer-
sity of Thessaloniki 

Correspondence: 5 Ag. Sofias str.,  54623 Thessaloniki
 E-mail: nat@kie.gr

Summary
The aims of first trimester fetal ultrasound scanning is to 
confirm the presence of an intra-uterine pregnancy, to esti-
mate the exact gestational age and to establish the number 
of fetuses and chorionicity in cases of multiple gestations. 
Additionally, first trimester fetal ultrasound scanning of-
fers an opportunity to detect major fetal anomalies and to 
measure the nuchal translucency. From 8-14 weeks mea-
surement of the crown-rump length is considered the op-
timal method to estimate gestational age. The ultrasound 
examination should be systematic and check the following 
structures: skull, brain, face, spine, heart, thorax, abdo-
men and limbs. In the first trimester all cases of acrania, 
alobar holoprosencephaly, exomphalos, gastroschisis, 
megacystis, body stalk anomaly and absent limbs can be 
detected. Anomalies such as diaphragmatic hernia, skele-
tal dysplasia, cardiac defects, polydactyly, large clefts and 
spina bifida are potentially detectable while abnormalities 
such as agenesis of the corpus callosum, cerebellar hypo-
plasia, hyperechogenic lungs, intestinal obstruction and 
most of the renal defects cannot be excluded. 

Key words: first trimester scanning, fetal anomalies, nuchal 
translucency
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