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Περίληψη
Σκοπός: Η αξιολόγηση της τρισδιάστατης υπερηχογραφίας ως
εναλλακτική μέθοδος για τον έλεγχο της ανατομίας του εμβρύ-
ου, τον προσδιορισμό της αυχενικής διαφάνειας και τη μέτρηση
του όγκου εμβρυικών στοιχείων στο 1ο τρίμηνο της κύησης. 
Μέθοδος: Προοπτική μελέτη 199 επιτόκων που υποβάλλονται
στον έλεγχο 1ου τριμήνου για ανευπλοειδισμό. Στις επίτοκες
αυτές η αυχενική διαφάνεια και η ανατομία του εμβρύου αξιο-
λογείται πέραν της δυσδιάστατης υπερηχογραφίας και με τη
χρήση τρισδιάστατης υπερηχογραφίας ενώ μετά το πέρας της
συμβατικής εξέτασης υπολογίζεται και ο όγκος επιλεγμένων εμ-
βρυικών στοιχείων που συσχετίσθηκαν με το βάρος γέννησης.
Αποτελέσματα: Με την 3-D μέθοδο αξιολογήθηκε η ανατομία
της κεφαλής-εγκεφάλου του εμβρύου (93,5%), της σπονδυλικής
στήλης (85,4%), των άνω (88,4%) και κάτω άκρων (87,9%) και
του κλειστού κοιλιακού τοιχώματος (98,5%). Το ρινικό οστό ανα-
γνωρίστηκε στο 62,1%, ο στόμαχος στο 85,9% ενώ η ουροδόχος
κύστη στο 57,3% των περιπτώσεων. Η αυχενική διαφάνεια προσ-
διορίστηκε με ακρίβεια στις μισές από τις περιπτώσεις με την 3-
D μέθοδο. Η ισχυρότερη συσχέτιση εμβρυικών όγκων με το βά-
ρος γέννησης ήταν με τον όγκο του εμβρύου, έπειτα με τον όγκο
του εμβρυικού σάκου, και τέλος με τον του όγκο του πλακούντα.
Συμπεράσματα: Η εξέταση τρισδιάστατων εικόνων από μόνη
της δεν επαρκεί για τη λεπτομερή εξέταση του εμβρύου στο 1ο
τρίμηνο της κύησης και για την διενέργεια της εξέτασης της
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αυχενικής διαφάνειας. Ο όγκος του εμβρύου
σχετίζεται καλύτερα με το βάρος κατά τη γέννη-
ση από όλες τις άλλες εμβρυικές παραμέτρους,
γεγονός που επιβεβαιώνει την σημασία του 1ου
τριμήνου της κύησης για την πρώιμη αναγνώρι-
ση παθολογίας της κύησης.

Λέξεις - κλειδιά: 3D υπερηχογραφία, 3-D απεικόνιση, εξέτα-

ση Α' τριμήνου, όγκος εμβρύου, αυχενική διαφάνεια

Εισαγωγή
Η τρισδιάστατη απεικόνιση προσφέρει μία
ρεαλιστικότερη εικόνα του αντικειμένου που
εξετάζεται. Οι πολυάριθμες εφαρμογές της
αποτελούν ισχυρό επιχείρημα για τη χρηστι-
κότητας της.
Σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας1-13 απα-
ντώνται δεκάδες ερευνητικά πρωτόκολλα
που αφορούν τη μελέτη του εμβρύου με τη
χρήση της τρισδιάστατης υπερηχογραφίας,
για τη διάγνωση σκελετικών ανωμαλιών,
ανωμαλιών του εγκεφάλου και του προσώπου
του εμβρύου, τον προσδιορισμό του όγκου
του αμνιακού υγρού, καθώς και την εξέταση
της καρδιάς του εμβρύου.
Στη γυναικολογία, η τρισδιάστατη υπερηχο-
γραφία εφαρμόζεται σε πολυάριθμους τομείς
που περιλαμβάνουν την εξέταση των μα-
στών14-16 και τη λήψη βιοψιών, την εξέταση
του ενδομητρίου με απλή τρισδιάστατη υπε-
ρηχογραφία17-19 ή με διυδρο-υπερηχογρα-
φία20, καθώς και την εξέταση των ωοθη-
κών.21-25 Παρόλο που έχουν δημοσιευθεί αρ-
κετές αναφορές περιστατικών που εξετάζουν
τη χρήση της 3-D υπερηχογραφίας, δεν υπάρ-
χει προοπτική μελέτη που να αφορά τη χρήση
της 3-D υπερηχογραφίας στον προγεννητικό
έλεγχο ρουτίνας όπως αυτός διενεργείται στο
μαιευτικό πληθυσμό χαμηλού κινδύνου. Ση-
μείο αντιπαράθεσης λοιπόν αποτελεί, το κα-
τά πόσο η λήψη και η μετέπειτα επεξεργασία
στατικών 3-D εικόνων θα μπορούσε να είναι
κλινικά χρήσιμη στην εξέταση του εμβρύου.
Η εξέταση τρισδιάστατων εικόνων «volumes»
υπερήχων με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού
αποτελεί πιλοτική μελέτη του τμήματος Προ-
γεννητικού Ελέγχου του Νοσοκομείου «Αλε-
ξάνδρα». Στην μελέτη αυτή αποφασίσαμε να

διερευνήσουμε εάν η μέτρηση και κατόπιν
συσχέτιση του όγκου εμβρυικών παραμέτρων
θα μπορούσε να οδηγήσει σε επωφελή κλινι-
κά συμπεράσματα. Στο 1ο τρίμηνο της κύη-
σης η αξιολόγηση της εμβρυικής ανάπτυξης
πραγματοποιείται με μια δυσδιάστατη μέτρη-
ση, το κεφαλοουριαίο μήκος (CRL). Τα μα-
κροσωμικά26-27 αλλά και τα έμβρυα υπολειπό-
μενης ανάπτυξης28-29 σχετίζονται με μη φυ-
σιολογική ανάπτυξη από το 1ο τρίμηνο της
κύησης. Είναι εύλογη λοιπόν η υπόθεση ότι ο
όγκος του εμβρύου κατά το 1ο τρίμηνο της
κύησης αποτελεί σημαντική παράμετρο για
την πρόβλεψη της εμβρυικής ανάπτυξης.
Πρόσφατα, παρουσιάστηκαν δεδομένα σχετι-
κά με τον όγκο των εμβρυικών παραμέτρων
στις 7-10 εβδομάδες της κύησης με τη χρήση
διακολπικής τρισδιάστατης υπερηχογρα-
φίας30. Η ίδια ερευνητική ομάδα δημοσίευσε
στοιχεία σχετικά με τον όγκο του πλακού-
ντα31 και τον όγκο του σάκου κύησης σε αυτή
την ηλικία κύησης.32 Απουσιάζουν όμως δε-
δομένα σχετικά με τον όγκο αυτών των στοι-
χείων της κύησης, στο διάστημα 11-13+6
εβδομάδων κύησης όπου διενεργείται η μέ-
τρηση της αυχενικής διαφάνειας και υπολογί-
ζεται ο κίνδυνος ανευπλοειδίας. Καθώς η
εξέταση της αυχενικής διαφάνειας αποτελεί
τη ραχοκοκαλιά του σύγχρονού προγεννητι-
κού ελέγχου, ορίστηκε ότι η μελέτη θα πραγ-
ματοποιηθεί σε αυτή την ηλικία κύησης. 

Σχήμα 1. Η πρώτη 3D εικόνα λαμβάνεται με τη
κεφαλή στον επιμήκη άξονα της μητέρας δίχως να
είναι γνωστή η θέση του εμβρύου, στη μικρότερη
μεγέθυνση ώστε να απεικονίζεται ολόκληρος ο εμ-
βρυϊκός σάκος.
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Υλικό-Μέθοδος

Οι επίτοκες της μελέτης προέρχονται από το
Τμήμα Προγεννητικού Ελέγχου της Α' Μαι-
ευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών. Σε όλες τις επίτοκες προ-
σφέρεται η εξέταση της αυχενικής διαφάνει-
ας σε συνδυασμό με το βιοχημικό έλεγχος του
1ου τριμήνου. Η εξέταση αυτή διενεργείται
στις 11-13+6 εβδομάδες της κύησης σύμφωνα
με τις οδηγίες του Fetal Medicine Foundation
(FMF, London). 

Σε κάθε μία από τις εγκυμονούσες, αρχικά
λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό, το οποίο
καταγράφεται στο ειδικό λογισμικό Astraia
(Copyright 2000-2005, © astraia software).
Στη συνέχεια η επίτοκος οδηγείται στο εξετα-
στήριο, όπου λαμβάνεται μικρή ποσότητα αί-
ματος (για τον προσδιορισμό των β-hCG και
PAPP-A). Αμέσως μετά υποβάλλεται στον
κλασικό 2-D υπερηχογραφικό έλεγχο, o
οποίος διενεργείται διακοιλιακά είτε διακολ-
πικά χρησιμοποιώντας ένα μηχάνημα
General Electric Voluson 730 Pro (USA),
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Πίνακας 1. Τα περιστατικά που μελετήθηκαν με βάση την ηλικία κύησης όπως προσδιορίζεται από
το CRL του εμβρύου. Φαίνεται η κατανομή των περιστατικών όπως μετρήθηκαν και στις δύο μεθό-
δους

Μέθοδος 2-D 3-D
Εβδομάδα CRL σε mm N % N %
10η 10+0 - 10+6 32 - 43mm - - 1 0,5
111η 11+0 - 11+6 44 - 55 mm 26 13,1 24 12,1
12η 12+0 - 12+6 56 - 69 mm 102 51 113 56,6
13η 13+0 - 13+6 70 - 84 mm 71 35,9 61 30,8

Πίνακας 2. Η μέσες τιμές μήκους CRL για τις δύο μεθόδους και η στατιστική τους ανάλυση

3D 2D
Mean SD Mean SD Μέση διαφορά SDδιαφοράς P
65mm 8,5 65,5mm 8,6 0,50 4,38 0,104

Πίνακας 3. Η μελέτη των ανατομικών παραμέτρων του εμβρύου και στις δύο μεθόδους. Δίδεται επί-
σης το 95% διάστημα εμπιστοσύνης (95% CI) και η στατιστική σημασία (χ2 test). 

Εξέταση
3D 2D P

N % 95% CI N % 95% CI χ2 test
Ρινικό οστό 123 62,1 55-69 189 95,5 92-98 <0,001
Κεφαλή-Εγκέφαλος 186 93,5 90-97 193 98 96-100 0,027
Πρόσωπο 164 82,8 78-88 - - -
Καρδιά 130 65,3 59-73 - - -
Κοιλιακό Τοίχωμα 196 98,5 97-100 192 97,5 95-100 0,466
Στομάχι 171 85,9 82-92 191 97 95-99 <0,001
Κύστη 114 57,3 49-63 187 94,9 92-98 <0,001
Άνω άκρα 176 88,4 84-93 190 96,4 94-99 0,003
Κάτω άκρα 174 87,9 83-92 188 95,4 92-98 0,007
Σπονδυλική στήλη 169 85,4 80-90 151 77 71-83 0,035



εξοπλισμένο με μία κοιλιακή κεφαλή των 5-
MHz και μία κολπική κεφαλή των 9-MHz.
Κατά την εξέταση αυτή πραγματοποιείται: 
1. Η μέτρηση CRL - προσδιορισμός ηλικίας
κύησης.
2. Η μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας (NT).
3. Η απεικόνιση του ρινικού οστού.
4. Ο έλεγχος της αδρής ανατομίας του εμβρύου
(εγκέφαλος, θώρακας-καρδιά, κοιλιακό τοίχω-
μα, άνω και κάτω άκρα, σπονδυλική στήλη).
5. Θέση και μορφή του πλακούντα
6. Ποσότητα αμνιακού υγρού
7. Καταμέτρηση της καρδιακής συχνότητας
του εμβρύου.
8. Η Doppler αξιολόγηση των μητριαίων αρ-
τηριών. 
Η ηλικία της κύησης προσδιορίζεται είτε από
την ημερομηνία της τελευταίας εμμηνορρυ-
σίας (ΤΕΡ), είτε από το κεφαλουριαίο μήκος
(CRL) του εμβρύου στις περιπτώσεις εκείνες
όπου η ΤΕΡ είναι άγνωστη και σε εκείνες
όπου η υπερηχογραφική ηλικία κύησης δια-
φέρει από την ημερολογιακή (βάσει της ΤΕΡ)
περισσότερο από 7 ημέρες. Η ηλικία κύησης
θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ της 11+0 και
13+6 εβδομάδας (CRL: 45mm-84mm). Όλες
οι παραπάνω παράμετροι καταγράφονται
στην ηλεκτρονική καρτέλα της ασθενούς. 
Μετά την ολοκλήρωση της συμβατικής εξέτα-

σης με το 2-D υπέρηχο, και αφού ληφθεί η
συναίνεση της ασθενούς, ακολουθεί η τρισ-
διάστατη υπερηχογραφική εξέταση. Η εξέτα-
ση είναι σύντομη καθώς δεν αποβλέπει στην
μελέτη των παραπάνω παραμέτρων με δυνα-
μικό τρισδιάστατο υπέρηχο (4-D), αλλά στην
τρισδιάστατη απεικόνιση και την αποθήκευ-
ση στατικών εικόνων όγκου (Volumes) του
εμβρύου και του εμβρυϊκού σάκου. 
Μετά την αποχώρηση της επίτοκου πραγμα-
τοποιείται η μελέτη των τρισδιάστατων όγκων
(Volumes) με τη χρήση του ειδικού λογισμι-
κού της General Electric 4-D View. Το λογι-
σμικό δίνει τη δυνατότητα να περιστρέψουμε
το έμβρυο σε όλους τους άξονες στο χώρο (x,
y, z), να μεγεθύνουμε την απεικόνιση και να
μετρήσουμε πάνω σε αυτή μήκη μεταξύ ση-
μείων αλλά και όγκους συγκεκριμένων ανα-
τομικών δομών. 
Η τρισδιάστατη εκτίμηση του εμβρύου πραγ-
ματοποιείται σε δεύτερο χρόνο από τη συμ-
βατική, χωρίς την παρουσία της επιτόκου στο
εξεταστήριο, από δεύτερο εξεταστή ο οποίος
δε γνωρίζει τα αποτελέσματα της πρώτης εξέ-
τασης και κατά την οποία ελέγχονται τα εξής:
1. Μέτρηση CRL - προσδιορισμός ηλικίας
κύησης.
2. Μέτρηση αυχενικής διαφάνειας (NT).
3. Έλεγχος της ανατομίας εμβρύου (εγκέφα-
λος, πρόσωπο, ρινικό οστό, θώρακας-καρδιά,
κοιλιακό τοίχωμα, άνω και κάτω άκρα, ΣΣ,
στόμαχος, ουροδόχος).
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Πίνακας 4. Ο αριθμός των παραμέτρων ανατο-
μίας του εμβρύου που προσδιορίστηκε με τη 3-
D εξέταση και το ποσοστό της.  

Αριθμός ανατομικών 
στοιχείων που 
εξετάστηκε 3D

N %
1 1 0,5
3 2 1
4 3 1,5
5 6 3,1
6 8 4,1
7 15 7,7
8 24 12,3
9 37 19
10 45 23,1
≥8 136 69,8

Σχήμα 2. Η δεύτερη 3D εικόνα λαμβάνεται επί
τον επιμήκη άξονα του εμβρύου δίνοντας μια οβε-
λιαία τομή αυτού στο επίπεδο x. Παράλληλα δια-
κρίνονται οι τομές στα επίπεδα y και z, καθώς και
υπολογιστική 3-D εικόνα του εμβρύου. 



4. Μέτρηση του όγκου του πλακούντα, του
αμνιακού σάκου και του εμβρύου.

• Συλλογή των τρισδιάστατων εικόνων
«Volumes»: Στη διεθνή βιβλιογραφία, δεν
υπάρχει αναφορά για τη λήψη στατικών εικό-
νων 3-D και τη μετέπειτα εξέταση τους σε ει-
δικό λογισμικό. Η ερευνητική ομάδα όρισε,
κατά τον σχεδιασμό της πιλοτικής μελέτης,
ότι θα λαμβάνονται κατ' ελάχιστο τέσσερις
τρισδιάστατες εικόνες «volumes» για το κάθε
περιστατικό:
1) Η πρώτη λήψη πραγματοποιείται σε τυ-
χαία θέση του εμβρύου τη στιγμή που πραγ-
ματοποιείται η τοποθέτηση της κεφαλής στη
κοιλιά της εγκυμονούσης. Η κεφαλή τοποθε-
τείται στον επιμήκη άξονα του σώματος της
γυναίκας, υπερηβικά και επί της μέσης κοι-
λιακής γραμμής (Σχήμα 1), ενώ η εικόνα βρί-
σκεται στη μικρότερη δυνατή μεγέθυνση. 
2) Η δεύτερη λήψη γίνεται εφόσον έχει εντο-
πιστεί το έμβρυο, οπότε η κεφαλή τοποθετεί-
ται στον επιμήκη άξονα αυτού, προκειμένου
να ληφθεί οβελιαία τομή στο επίπεδο x (Σχή-
μα 2). Ο εξεταστής φροντίζει επίσης το έμ-
βρυο να βρίσκεται σε μία ενδιάμεση θέση
κάμψης-έκτασης, ενώ δε λαμβάνεται υπόψη
αν το έμβρυο βρίσκεται με τη ράχη του προς
τη κοιλιά ή προς τη ράχη της μητέρας. 
3) Η 3η και 4η λήψη αφορούν την απεικόνιση
του πλακούντα και του εμβρυϊκού σάκου, αλ-
λά συχνά αποδίδουν στοιχεία για το έμβρυο.

Εφόσον έχει προσδιοριστεί η θέση του πλα-
κούντα, λαμβάνεται η τομή στον επιμήκη άξο-
να του πλακούντα (δηλ. η τομή με το μεγαλύ-
τερο μήκος αυτού), καθώς και μία δεύτερη
τομή της οποίας το επίπεδο είναι κάθετο της
πρώτης (δηλ. το μεγαλύτερο πλάτος αυτού).
Η μεγέθυνση της εικόνας πρέπει να είναι σε
μικρή κλίμακα ώστε να συμπεριλάβουμε στην
εικόνα το μεγαλύτερο δυνατόν μέρος του
πλακούντα και του εμβρυϊκού σάκου. 
Οι μέσες τιμές (mean) και οι τυπικές αποκλί-
σεις (Standard Deviation=SD) χρησιμοποιή-
θηκαν για την περιγραφή των ποσοτικών με-
ταβλητών. Η σύγκριση αναλογιών έγινε με τη
χρήση του χ2 test. Ο σταθμισμένος συντελε-
στής kappa χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμη-
ση της συμφωνίας των δυο μεθόδων στον
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Πίνακας 5. Απόκλιση των μετρήσεων της αυχενικής διαφάνειας με το 3-D από τις αντίστοιχες τιμές
με το 2-D 

Απόκλιση 0 =ακριβής Απόκλιση Απόκλιση 
μετρήσεων ΝΤ (αδύνατη μέτρηση >0,3mm >0,3mm

μέτρηση) (απόκλιση 01, προς τα πάνω προς τα κάτω
-0,2mm)

34(17%) 81 (40,7%) 2 (1%) 31 (15,5%)
Απόκλιση (�) >0,6mm

Απόκλιση (    �) Απόκλιση (   )
=0,3mm >0,6mm 20 (10%)

25 (12,5%) 1 (0,5%) Απόκλιση (�) 
>1mm

5 (2,5%)
Σύνολο (199) 34 106 3 56

� �

Σχήμα 3. Μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας με
τη χρήση στατικού 3-D volume



υπολογισμό της ηλικίας κύησης. Το Student's
t-test χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση των
τιμών CRL και ΝΤ μεταξύ των δυο μεθόδων.
Για τον έλεγχο του σφάλματος τύπου Ι, λόγω
των πολλαπλών συγκρίσεων χρησιμοποιήθη-
κε η διόρθωση κατά Bonferroni σύμφωνα με
την οποία το επίπεδο σημαντικότητας είναι
0,05/κ (κ= αριθμός των συγκρίσεων). Επι-
πλέον για να ελεγχθεί εάν ο αριθμός
Random έχει προβλεπτική αξία στην ορατό-
τητα και των 5 ανατομικών στοιχείων χρησι-
μοποιήθηκε η ROC ανάλυση. Τα επίπεδα ση-
μαντικότητας είναι αμφίπλευρα και η στατι-
στική σημαντικότητα τέθηκε στο 0,05. Για την
ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό
πρόγραμμα SPSS 17.0.
Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν γυναίκες που
εξετάστηκαν στο Τμήμα Προγεννητικού
Ελέγχου του Γ.Ν.Α «Αλεξάνδρα», ανεξαρτή-
τως της καταγωγής, της κοινωνικής κατάστα-
σης, του μαιευτικού αναμνηστικού ή της πα-
ρουσίας χρόνιων νοσημάτων. Ο πληθυσμός
των γυναικών που εξετάστηκαν αποτελούσε
πληθυσμό χαμηλού κινδύνου, ενώ το κριτήριο
εισαγωγής στη μελέτη ήταν η ηλικία κύησης

προσδιοριζόμενη από την ΤΕΡ ή το κεφαλου-
ριαίο μήκος εμβρύου (CRL). Οι πολύδυμες
κυήσεις εξαιρέθηκαν της μελέτης.

Αποτελέσματα

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε κυήσεις
ηλικίας 11+0 έως 13+6 εβδομάδων, που
αντιστοιχούσε σε CRL 45-84mm (μέσο όρο,
65,5mm). Τα έμβρυα χωρίστηκαν σε 3 υποο-
μάδες με βάση το CRL: η ομάδα 1 περιείχε
έμβρυα με CRL 45-55 mm (11+0 έως 11+6
εβδομάδες), η ομάδα 2 περιείχε έμβρυα με
CRL 56-69mm (12+0 έως 12+5 εβδομάδες),
και η ομάδα 3 περιείχε έμβρυα με CRL 70-84
mm (12+6 έως 13+6 εβδομάδες).33 Οι πρώ-
τες 199 γυναίκες που συμπεριλήφθηκαν στη
μελέτη παρουσιάζονται στον πίνακα 1 σύμ-
φωνα την ηλικία κύησης. Το ποσοστό συμφω-
νίας μεταξύ των δύο μεθόδων είναι 91,41%.
Ο σταθμισμένος συντελεστής kappa
(weighted Kappa) που δείχνει τη συμφωνία
πέρα του τυχαίου, υπολογίστηκε 0,71
(SE=0.055, p<0.001). Ο συντελεστής
Kappa≥0,7 δηλώνει καλή συμφωνία μεταξύ
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Πίνακας 6. Οι μέσες τιμές της αυχενικής διαφάνειας στις δύο μεθόδους και η στατιστική ανάλυση τους

3D 2D
Mean SD Mean SD Μέση διαφορά SDδιαφοράς P

NT 1,19 0,63 1,65 0,33 0,46 0,58 <0,001

Πίνακας 7. όγκος σάκου, πλακούντα, εμβρύου και CRL, σύμφωνα με την ηλικία κύησης. Μέση αύξηση
ανά εβδομάδα κύησης (%).

Ηλικία  κύησης
σύνολο 11+0-11+6 12+0 -12+6 13+0-13+6 P for Μέση Μέση

(n=156) (n=21) (n=88) (n=47) trend αύξηση από αύξηση από
11 έως 12 έως
12 εβδ 13 εβδ 

Mean±SD Mean±SD Mean±SD Mean±SD % %
Όγκος
σάκου 128.3±41.3 82.2±18 120.5±32.9 163.4±34.7 <0.001 46.6 35.6
Όγκος
πλακούντα 68.3±29 42.5±15.6 65.2±25.8 85.5±28.9 <0.001 53.4 31.1
Όγκος 
εμβρυου 39.2±14.7 22.2±8.9 35.5±9.1 53.6±12.8 <0.001 59.9 50.9
CRL 64.7±8.2 51.0±3.3 62.9±3.7 74.2±3.2 <0.001



των δύο μεθόδων. Η μέση τιμή μήκους CRL
ήταν 65,5mm για η συμβατική μέθοδο και
65mm για τη μέθοδο 3D, με διαφορά μόνο
0,5mm, και συνεπώς μη στατιστικώς σημαντι-
κή (πίνακας 2).
Τα ποσοστά ελέγχου των παραμέτρων ανατο-
μίας του εμβρύου που μελετήθηκαν με τις δύο
μεθόδους καθώς και το 95% διάστημα εμπι-
στοσύνης (95% CI) εμφανίζονται στον πίνα-
κα 3. Σε κάποιες από τις παραμέτρους η ανα-
γνώριση τους με τη μέθοδο 3-D πλησιάζει τη
συμβατική 2-D. Τέτοιες παράμετροι είναι η
κεφαλή και ο εγκέφαλος του εμβρύου
(186/199 - 93,5%), η σπονδυλική στήλη
(169/199 - 85,4%), τα άνω (176/199 - 88,4%)
και κάτω άκρα (174/199 - 87,9%), και το κλει-
στό κοιλιακό τοίχωμα (196/199 - 98,5%). Τό-
σο το κλειστό κοιλιακό τοίχωμα όσο και η
σπονδυλική στήλη απεικονίζονται σε ελα-
φρώς υψηλότερα ποσοστά από ότι στη συμ-
βατική μέθοδο (98,5% έναντι 97,5% και
85,4% έναντι 77% αντίστοιχα). 
Η μελέτη της καρδιάς του εμβρύου δεν διεξά-
γεται ως ρουτίνα του υπερηχογραφήματος
του 1ου τριμήνου. Επειδή όμως έχουν δημοσι-
ευθεί πιλοτικές μελέτες με την εξέταση της
εμβρυϊκής καρδιάς στο 1ο τρίμηνο της εγκυ-
μοσύνης,34-35 επιχειρήθηκε η εξέταση της εμ-
βρυϊκής καρδιάς με τη μέθοδο 3-D, η οποία
έδωσε συνολικό ποσοστό 130/199 - 65,3%. Το
ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από αυτό που
έχει δοθεί στη βιβλιογραφία (49,82%) για τη
μελέτη της εμβρυϊκής καρδιάς στις εβδομά-
δες κύησης 11-13+6,35 αλλά η εξέταση της
καρδιάς στη συγκεκριμένη μελέτη περιορί-
στηκε στην απεικόνιση του επιπέδου των 4
κοιλοτήτων της καρδιάς, και όχι στην απεικό-
νιση όλων των επιπέδων της καρδιάς όπως σε
προηγούμενη μελέτη του τμήματος.34

Κάποιες από τις ανατομικές παραμέτρους
έδωσαν ποσοστά με διαφορά στατιστικά ση-
μαντική μεταξύ των δύο μεθόδων. Το ρινικό
οστό αναγνωρίστηκε στο 95% (189/199) των
περιπτώσεων με τη συμβατική μέθοδο ενώ
μόλις σε 62,1% (123/199) στη μέθοδο 3-D.
Επίσης ο στόμαχος απεικονίστηκε σε 171/199
(85,9%) με τη μέθοδο 3-D και σε 191/199
(97%) με τη συμβατική μέθοδο, ενώ η ουρο-

δόχος κύστη σε 114/199 (57,3%) και 187/199
(94,9%) αντίστοιχα. Τα ποσοστά ελέγχου για
αυτές τις παραμέτρους παρουσιαζονται στα
γραφήματα του σχήματος 4. Συνολικά, για τα
10 ανατομικά χαρακτηριστικά που μελετήθη-
καν, ο μέσος αριθμός που μετρήθηκε ήταν 8,1
(SD=1,9) (πίνακας 4). 
Ο αριθμός των εικόνων «volumes» φαίνεται
ότι έχει κάποια προβλεπτική αξία για την μέ-
τρηση όλων των ανατομικών στοιχείων. Το
οριακό σημείο για να είναι ορατά όλα τα
ανατομικά στοιχεία είναι τα 3 volumes με ευ-
αισθησία 85,2% και ειδικότητα 32,6%. Χρη-
σιμοποιήθηκε η ROC καμπύλη (Σχήμα 5) για
την διερεύνηση της προβλεπτικής αξίας του
αριθμού των volumes για την μέτρηση όλων
των ανατομικών στοιχείων. Η επιφάνεια κά-
τω από την καμπύλη είναι ίση με 0,61
(SE=0,04, p=0,021). 

• Αποτελέσματα των μετρήσεων της αυχενι-
κής διαφάνειας: Η αυχενική διαφάνεια
προσδιορίστηκε με τη μέθοδο 3-D σε 165/199
(83%) περιστατικά, ενώ σε 34/199 (17%) δεν
ήταν δυνατό να απεικονιστεί σε κανένα επί-
πεδο. Στον πίνακα 5 οι μετρήσεις της αυχενι-
κής διαφάνειας έχουν κατηγοριοποιηθεί ανά-
λογα με το βαθμό απόκλισης τους από τις
αντίστοιχες μετρήσεις με το 2-D υπέρηχο. Σε
81/199 (40,7%) η μέτρηση ήταν σχεδόν ίδια,
με απόκλιση μικρότερη των 0,2mm, ενώ σε
άλλα 25/199 (12,5%) η απόκλιση ήταν ίση με
0,3mm είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
Συνεπώς λόγω της μικρής απόκλισης, μπο-
ρούμε να θεωρήσουμε ότι η μέτρηση είναι
ακριβής στις μισές από τις περιπτώσεις
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Πίνακας 8. Συσχέτιση του όγκου: σάκου, πλα-
κούντα, εμβρύου καθώς και του CRL με το βά-
ρος γέννησης.

β±SE* β** p
Όγκος σάκου 2.2±0.88 0.20 0.013
Όγκος πλακούντα_ 170.62±85.35 0.16 0.047
Όγκος εμβρύου 7.45±2.44 0.24 0.003
CRL 11.33±4.4 0.20 0.011
*regression coefficient±standard error 
**standardized regression coefficient
_log-transformed



(106/199 - 53,2%). 
Αποκλίσεις με τιμές μεγαλύτερες από αυτές
που μετρήθηκαν με το 2-D εντοπίσθηκαν μό-
νο σε 3 (1,5%) περιστατικά, από τα οποία στο
ένα ήταν μεγαλύτερη των 0,6mm. Και στα 3
περιστατικά η αυχενική διαφάνεια με την 2-
D μέθοδο ήταν πάνω από 2mm. Επομένω, σε
όλες τις περιπτώσεις αυξημένης απόκλισης
είχαμε μεγάλες τιμές αυχενικής διαφάνειας
που με το 3-D αξιολογήθηκαν ακόμα μεγαλύ-
τερες. Οι μετρήσεις της αυχενικής διαφάνει-
ας ήταν ομοιόμορφα μικρότερες από τις αντί-
στοιχες με τη 2-D μέθοδο. Η μέση τιμή των
μετρήσεων με το 3-D ήταν 1,19mm ενώ αυτή
με το 2-D ήταν 1,65mm, δηλαδή η μέση δια-
φορά στις δύο μεθόδους είναι 0,46mm, στατι-
στικά σημαντική όπως φαίνεται στον πίνακα
6. 
Αναφορικά με τη χρήση της τυχαίας στατικής
εικόνας 3-D του εμβρύου, ο προσδιορισμός
της αυχενικής διαφάνειας ήταν εφικτός σε 87
(43%) κυήσεις. Στις άλλες 78 (39%) περιπτώ-
σεις, η αυχενική προσδιορίστηκε από μη-τυ-
χαία στατική εικόνα 3-D με προεπιλεγμένη
θέση του εμβρύου και προεπιλεγμένη οβελι-
αία τομή αυτού. 
Η αξιολόγηση των εμβρυικών όγκων πραγ-
ματοποιήθηκε στις ίδιες υποκατηγορίες, ανά-
λογα με την ηλικία κύησης, και τα αποτελέ-
σματα συνοψίζονται στον πίνακα 7. Σε όλες
τις μεταβλητές παρατηρείται στατιστικά ση-

μαντική (p< 0.001) αύξηση του όγκου, όπως
και για το CRL. Όλοι οι όγκοι αλλά και το
CRL σχετίζονται με το βάρος γέννησης αλλά
η ισχυρότερη συσχέτιση παρατηρείται με τον
όγκο του εμβρύου, κατόπιν με το CRL, έπει-
τα ο όγκος του σάκου κύησης και η πλέον
ασθενής συσχέτιση παρατηρείται με τον όγκο
του πλακούντα (πίνακας 8).

Συζήτηση

Τα αποτελέσματα από τις πρώτες 199 γυναίκες
που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη δείχνουν
πως η εξέταση τρισδιάστατων εικόνων από μό-
νη της, δεν επαρκεί για τη λεπτομερή εξέταση
του εμβρύου στο 1ο τρίμηνο της κύησης. 
Αναλυτικότερα, από την ανατομία του εμβρύ-
ου, τρεις παράμετροι, ο στόμαχος, η ουροδό-
χος κύστη και το ρινικό οστό σημείωσαν σα-
φώς κατώτερα ποσοστά στην εξέταση με το
3-D (85,9% έναντι 97%, 57,3 έναντι 94,9%
και 62,1 έναντι 95% αντίστοιχα). Τόσο ο στό-
μαχος όσο και η ουροδόχος κύστη αποτελούν
μια σχετικά «εύκολη» παράμετρο στη συμβα-
τική εξέταση. Και οι δύο δομές απεικονίζο-
νται ως έντονα υποηχογενείς κυκλικοί σχημα-
τισμοί σε υπερηχογενές περιβάλλον. Αν η
εξέταση πραγματοποιηθεί όταν το έμβρυο
έχει άδειο στόμαχο, τότε η απεικόνιση του
δεν είναι δυνατή με καμία υπερηχογραφική
μέθοδο. Εντούτοις, η παρέλευση κάποιου
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Σχήμα 4. Τα ποσοστά ελέγχου για το ρινικό οστό και την ουροδόχο κύστη όπως εξάγονται με τη μέθοδο
3D κι με τη συμβατική 2D. Διακρίνεται η μεγάλη απόκλιση στα αποτελέσματα.



χρονικού διαστήματος μπορεί εν τέλει να κα-
ταδείξει το στόμαχο. Κάτι ανάλογο ισχύει και
στη περίπτωση της ουροδόχου κύστεως του
εμβρύου η οποία περιοδικά γεμίζει και αδει-
άζει, αυξομειώνοντας με τον τρόπο αυτό την
ηχογένεια της. Δεδομένου ότι η κλασική υπε-
ρηχογραφική εξέταση απαιτεί περί τα 20 λε-
πτά, η ουροδόχος κύστη μπορεί να μην είναι
ορατή στην αρχή της εξέτασης αλλά να απει-
κονισθεί αργότερα κατά την εξέλιξη αυτής. 
Ανάλογα είναι τα συμπεράσματα σε σχέση με
την εξέταση του ρινικού οστού. Προκειμένου
να θεωρήσουμε την απεικόνιση του ρινικού
οστού ως θετική έπρεπε να δειχθεί σε επίπε-
δο οβελιαίο μία έντονα ηχογενής γραμμή που
καλύπτεται από μια λεπτότερη, αυτή του δέρ-
ματος. Σε αρκετές περιπτώσεις, τη χρονική
στιγμή της λήψης της τρισδιάστατης εικόνας,
το έμβρυο είχε το χέρι του στο στόμα με απο-
τέλεσμα οι φάλαγγες του δείκτη και του μέ-
σου δακτύλου του να παρεμβάλλονται στο
σημείο όπου επιδεικνύεται συνήθως το ρινικό
οστό. Στη συμβατική εξέταση, ο εξεταστής
δεν έχει παρά να περιμένει να απομακρυνθεί
το χέρι του εμβρύου από το στόμα. Σε μια

στατική εικόνα, όπως και αν αυτή περιστρα-
φεί στο χώρο, δε θα αλλάξει ποτέ η σχέση
του χεριού με το πρόσωπο του εμβρύου, οπό-
τε το ρινικό οστό δε μπορεί σε όλες τις περι-
πτώσεις να εξεταστεί με σαφήνεια. Εντούτοις
με τη χρήση της λειτουργίας «Render Mode»
στο τρισδιάστατο υπέρηχο μπορούμε να δεί-
ξουμε το πρόσωπο του εμβρύου και να μετα-
κινηθούμε ανάμεσα σε παράλληλα στεφανι-
αία επίπεδα φτάνοντας κάποια στιγμή στο
οριακό επίπεδο ανάμεσα στο πρόσωπο του
εμβρύου και του χεριού του μπροστά από αυ-
τό. Με τη μέθοδο αυτή ήταν εφικτό σε αρκε-
τές περιπτώσεις να απεικονιστούν τα δύο ρι-
νικά οστά σε στεφανιαία τομή του εμβρύου.
Εντούτοις και σε αυτές τις περιπτώσεις αξιο-
λογήσαμε την εκτίμηση του ρινικού οστού ως
αρνητική, εφόσον δε μπορέσαμε να το απει-
κονίσουμε σε οβελιαία τομή. 
Η μικρή διαφορά στα ποσοστά απεικόνισης
των άνω άκρων (88,4% έναντι 96,4% στο 2D)
και κάτω άκρων (87,9% έναντι 95,4% στο
2D) οφείλεται κυρίως σε αποτυχημένη λήψη
της τρισδιάστατης εικόνας «volume» κατά
την οποία δεν συμπεριλήφθηκαν όλα τα άκρα
του εμβρύου. Στο τρισδιάστατο υπέρηχο η
χρήση της λειτουργίας «Render Mode» επι-
τρέπει ολόκληρη την απεικόνιση του εμβρύου
στο χώρο και τον προσδιορισμό όλων των
άκρων ταυτόχρονα με τον ακριβή προσδιορι-
σμό της θέσης τους. Συνεπώς η εξέταση των
άκρων είναι ευχερέστερη και ταχύτερη της
συμβατικής 2D. 
Η μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας ενδεχο-
μένως να αποτελέσει αντικείμενο αμφισβήτη-
σης, εφόσον η μέτρηση που πραγματοποιεί-
ται με τη χρήση του 3-D δεν χρησιμοποιεί
όλους τους κανόνες που έχει θεσπίσει το
FMF. Σύμφωνα με το FMF, ο προσδιορισμός
της αυχενικής διαφάνειας προϋποθέτει τον
εντοπισμό του μέσου οβελιαίου επιπέδου
όπου θα εικονίζεται η σπονδυλική στήλη και
δε θα εικονίζονται τα ρινικά οστά, με το έμ-
βρυο σε μια ουδέτερη στάση, με μεγέθυνση
ώστε στην εικόνα να συμπεριλαμβάνεται μό-
νο η κεφαλή και το ανώτερο 1/3 του θώρακα
του εμβρύου και με ξεκάθαρη διάκριση της
αμνιακής μεμβράνης από τη ράχη του εμβρύ-
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Σχήμα 5. Η καμπύλη ROC για την διερεύνηση της
προβλεπτικής αξίας του αριθμού των volumes.



ου όπως συμβαίνει κατά την αυτόματη εμβρυ-
ϊκή κίνηση (σκίρτημα εμβρύου). Τότε μετρά-
ται η υποηχογενής ζώνη στον αυχένα του εμ-
βρύου, ενώ νωρίτερα έχει ελαττωθεί η έντα-
ση (GAIN) της εικόνας προκειμένου να οξύ-
νονται τα όρια της. Μια τρισδιάστατη εικόνα
του εμβρύου μπορεί να περιστραφεί στο χώ-
ρο και να μας δώσει την επιθυμητή τομή του
εμβρύου σύμφωνα με το FMF. Ακόμα, μπο-
ρούμε να μεγεθύνουμε την εικόνα στο επιθυ-
μητό επίπεδο και επειδή είναι ψηφιακή και
υψηλής ανάλυσης η μεγέθυνση δεν προκαλεί
υποβάθμιση στη ποιότητα της (θολερότητα).
Συνεπώς δεν απαιτείται ελάττωση της έντα-
σης (GAIN) την οποία δεν είμαστε σε θέση
να μεταβάλλουμε ούτως ή αλλιώς στο παρών
λογισμικό. Η ενδιάμεση θέση κάμψης-έκτα-
σης (ουδέτερη θέση) είναι μια παράμετρος
που δε μπορεί να μεταβληθεί άπαξ και έχει
ληφθεί η 3-D εικόνα. Η μέτρηση της αυχενι-
κής στη μέθοδο 3D αποτελεί ουσιαστικά υπο-
κατάστατο της τυπικής αξιολόγησης της αυχε-
νικής διαφάνειας. Ο προσδιορισμός της επι-
τεύχθηκε με ακρίβεια στις μισές (106/199 -
53,2%) των περιπτώσεων ενώ σε ένα ποσο-
στό 17% (34/199) ήταν αδύνατος. 
Κύριο εύρημα της μελέτης των εμβρυικών
όγκων αποτελεί η παρατήρηση ότι ο όγκος
του εμβρύου σχετίζεται καλύτερα με το βά-
ρος στη γέννηση σε σύγκριση με το CRL, τον
όγκο του εμβρυικού σάκου καθώς και τον
όγκο του πλακούντα. Η αύξηση των όγκων
ανά εβδομάδα κύησης είναι μεγάλη και στα-
τιστικά σημαντική. Ο υπολογισμός του όγκου
του εμβρύου στο 1ο τρίμηνο της κύησης είναι
μια εύκολη διαδικασία που πραγματοποιείται
με μεγάλη ακρίβεια και μικρή interobserver
μεταβλητότητα. Με την καταγραφή του μεγέ-
θους του εμβρύου και του πλακούντα στις 11-
14 εβδομάδες, αυξάνεται η γνώση των φυσιο-
λογικών μηχανισμών και οι παθοφυσιολογι-
κές καταστάσεις μπορούν να διερευνηθούν
καλύτερα. Μελέτες 26-28 έχουν δείξει ότι το
1ο τρίμηνο της κύησης αποτελεί ισχυρό παρά-
γοντα στη διαμόρφωση του βάρους γέννησης
του νεογνού. Καθώς οι μελετητές είχαν συ-
σχετίσει τη δυσδιάστατη μέτρηση του CRL με
το βάρος γέννησης, ήταν λογικό για την δικιά

μας ερευνητική ομάδα να υποθέσει ότι ο
όγκος του εμβρύου σχετίζεται ισχυρότερα.
Τα δεδομένα μας υποστηρίζουν την υπόθεση
αυτή. 

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι μάλλον
ενθαρρυντικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συ-
γκεκριμένη μελέτη σχεδιάστηκε de novo στο
τμήμα Προγεννητικού Ελέγχου του Γ.Ν.Α
«Αλεξάνδρα». Η παρούσα πιλοτική μελέτη
του τμήματος αποτελεί την πρώτη προσπά-
θεια συστηματοποίησης της λήψης 3-D εικό-
νων στο πρώτο τρίμηνο της κύησης.
Με τον όρο «στατική» εικόνα όγκου, εννοού-
με την απεικόνιση του εμβρύου στο χώρο σε
μία δεδομένη χρονική στιγμή, που διαφέρει
από την «δυναμική» εικόνα του εμβρύου η
οποία μεταβάλλεται με το χρόνο. Η στατική
εικόνα αποτελεί περιορισμό για κάποιες από
τις παραμέτρους της εξέτασης του εμβρύου,
όπως τη μελέτη της εμβρυϊκής καρδιάς, της
συμπεριφοράς του εμβρύου και της κίνησης
των άκρων, της μεταβολής των εκφράσεων
του προσώπου, καθώς και την αυτόματη εμ-
βρυϊκή κίνηση κατά την οποία αξιολογείται η
αυχενική διαφάνεια. Η αποθήκευση δυναμι-
κών όγκων «volumes» είναι μια δυνατότητα
που δεν υπάρχει επί του παρόντος αλλά θα
επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον λόγω της ρα-
γδαίας εξέλιξης τους. 
Συμπερασματικά, επί του παρόντος η εξέτα-
ση τρισδιάστατων εικόνων από μόνη της, δεν
επαρκεί για τη λεπτομερή εξέταση του εμ-
βρύου στο 1ο τρίμηνο της κύησης. Τα ευρή-
ματα της παρούσας μελέτης παρέχουν in vivo
ενδείξεις για την επιρροή της ανάπτυξης του
εμβρύου από το 1ο τρίμηνο της κύησης. Τα
δεδομένα μας δείχνουν ότι η συσχέτιση αυτή
περιγράφεται με μεγαλύτερη ακρίβεια από
τον όγκο του εμβρύου παρά απο την δυσδιά-
στατη μέτρηση του CRL. Καθώς η μελέτη αυ-
τή συνεχίζεται, με ανυπομονησία περιμένου-
με να ολοκληρωθεί η συλλογή 1000 περιστα-
τικών. Εν αναμονή νεότερων και πλέον εξε-
λιγμένων λογισμικών, είναι πιθανό η μέτρηση
των όγκων να πραγματοποιείται αυτοματο-
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ποιημένα, και ίσως τότε η μέτρηση του όγκου
του εμβρύου να αποτελέσει τμήμα του προ-
γεννητικού ελέγχου ρουτίνας για τον υπολο-
γισμό του κινδύνου γέννησης μακροσωμικών
εμβρύων ή υπολειπόμενης ανάπτυξης. 
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Summary
Aim: The evaluation of 3-D ultrasonography
as an alternative for the examination of the fe-
tal anatomy and nuchal translucency addition-
al to the volume assessment of gestational pa-
rameters in the 1st trimester of pregnancy. 
Methods: A prospective study of 199 low risk
pregnancies that underwent the routine 1st
trimester ultrasound examination for chromo-
somal anomalies. A 3-D exam using static im-
age volumes was performed after the routine
2-D ultrasound exam. 
Results: The 3-D exam assessed the examina-
tion of fetal head-brain (93,5%), spine
(85,4%), upper extremities (88,4%), lower ex-
tremities (87,9%) and closed abdominal wall
(98,5%). Some parameters failed to be recog-
nized as readily as with the conventional
method, including the nasal bone (62,1%),
stomach (85,9%) and urinary bladder
(57,3%). The nuchal translucency was mea-
sured accurately in half of the cases. The
strongest correlation of the birth weight was

found to be with the embryo volume.
Conclusions: The examination of the static 3-
D images cannot replace the conventional 2D
ultrasound exam of the fetus during the 1st
trimester of pregnancy. The volume of the
embryo correlates better with fetal weight at
birth, than all other parameters studied, in-
cluding the CRL. This finding emphasize the
importance of the first trimester in the early
prediction of pregnancy complications.

Key words: 3D ultrasound, first trimester ultrasound exam,

embryo volume, Nuchal Translucency, 
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