
Εισαγωγικά στοιχεία
Στις επόμενες δέκα εβδομάδες η παρακολούθηση έχει
ως σκοπό την εκτίμηση της ανάπτυξης του εμβρύου
και την αναγνώριση τυχόν κινδύνου για πρόωρο τοκε -
τό ή για ενδομήτριο θάνατο. Είναι μια κρίσιμη περίο-
δος, αφού το έμβρυο είναι βιώσιμο μετά την 25 W, αλ-
λά εάν γεννηθεί, αντιμετωπίζει τις συνέπειες της βα-
ριάς προωρότητας, με πιθανότητα να επιζήσει με ανα-
πηρία. Ο στόχος είναι η εγκυμοσύνη να ολοκληρώσει
τουλάχιστον την 35 W, αφού τότε έχει παραχθεί ικανο -
ποιητική ποσότητα επιφανειοδραστικού παράγοντα
(pulmonary surfactant), ώστε το νεογνό να κατορθώ-
νει να κρατά τις κυψελίδες του ανοικτές και να εμφα-
νίζει ήπια ή και καθόλου αναπνευστική δυσχέρεια και
να πηγαίνει στα κουνάκια με τα τελειόμηνα νεογνά.
Α κόμα εάν γεννηθεί έχοντας συμπληρώσει την 35 W,
έχει αποκτήσει ικανοποιητικό βάρος γύρω στα 2.400
gr, έχει αρκετό υποδόριο λίπος και αποθηκευμένο
γλυκογόνο στο ήπαρ του, για να καταφέρνει μέσω
καύ σεων θερμορύθμιση στο σώμα του, έχει αναπτύξει
αρκετά καλά το μυϊκό του σύστημα, για να μπορεί να
θηλάζει από τη μητέρα του, μπορεί να μεταβολίζει το
μητρικό γάλα και μπορεί να αμύνεται ικανοποιητικά
στα μικρόβια, έχοντας προλάβει να πάρει από τη μη -
τέ ρα του αρκετά έτοιμα αντισώματα. 

Όμως, για να καθορίζει η φύση ότι το ανθρώπινο
έμβρυο γεννιέται φυσιολογικά περί τις 40 W, το επιθυ -
μη τό είναι όλα τα έμβρυα να γεννιούνται όσο πιο κον-
τά γίνεται στις 40 W. Στην καθημερινή πράξη όμως,
σε ένα ποσοστό περίπου 10%, θα εμφανιστούν προ -
βλή   ματα και το έμβρυο θα πρέπει να γεννηθεί νωρίτε -
ρα. Για εγκυμοσύνες που έχουν προβλήματα από πα -
θο λογικές καταστάσεις της μητέρας, απειλούμενο
πρόωρο τοκετό, πρόωρη ρήξη εμβρυϊκών υμένων ή
αιμορραγίες, σε πρώτη φάση η επιδίωξη είναι να έχει
συμπληρωθεί η 32 W, ώστε, εάν γεννηθεί το έμβρυο,
να έχει καλή πιθανότητα με νεογνολογική φροντίδα
να επιβιώσει. Έχουν προηγηθεί οι έλεγχοι για καθορι -
σμό της ηλικίας εγκυμοσύνης, έχει ελεγχθεί η ανατο-
μία του εμβρύου, έχει γίνει ανίχνευση χρωμοσωμικών

ανωμαλιών και λοιμώξεων (TORCHs) και έχουν ελεγχ-
θεί η αιματική ροή στην κοίτη του πλακούντα (Dop -
pler μητριαίων), καθώς και το μήκος του τραχήλου. Στο
τρίτο τρίμηνο μπορεί να γίνουν εμφανείς ανατομικές
ανωμαλίες που δεν εκδηλώνονται νωρίτερα, όπως σε
μια καρδιακή ανωμαλία ή μια ανωμαλία στην εξέλιξη
του εγκεφάλου και ελέγχεται υπερηχογραφικά η ανά-
πτυξη του εμβρύου.

Διάγνωση μορφολογικών
ανωμαλιών για πρώτη φορά 
στις 25-35 W
Στα επιμέρους κεφάλαια αναφέρθηκε ποιες ανωμα-
λίες από διάφορα όργανα μπορεί να εκδηλωθούν σε
προ χωρημένες εβδομάδες της εγκυμοσύνης. To Fetal
Medicine Foundation δημοσίευσε το 2020 ότι σε 52.400
μονήρεις εγκυμοσύνες που είχαν ελεγχθεί στο πρώτο,
στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο για μορφολογικές
ανωμαλίες, 247 περιπτώσεις (24.8%) διαγνώστηκαν
για πρώτη φορά στο τρίτο τρίμηνο (35-37 W) και 74
πε ριπτώσεις (7.4%) αναγνωρίστηκαν μετά τη γέννηση.
Οι ανωμαλίες που διαγνώστηκαν για πρώτη φορά στο
τρίτο τρίμηνο ήταν κυρίως περιπτώσεις υδρονέφρω-
σης (70), ήπιας διάτασης πλαγίων κοιλιών του εγκεφά -
λου (46), αραχνοειδούς κύστης (9), μεσοκοιλιακής επι-
κοινωνίας (22), διπλού νεφρού (18), ωοθηκικών κύ-
στεων (17), μικροκεφαλίας (5), αχονδροπλασίας (2),
δα κρυοκυστοκήλης (2) και αιμοτόκολπου (2). Οι περι -
πτώ σεις που αναγνωρίστηκαν μετά τη γέννηση ήταν
κυρίως μεμονωμένη υπερωιοσχιστία (12), πολυδακτυ -
λία ή συνδακτυλία (4), αμφίβολα γεννητικά όργανα
και υποσπαδίας (27) (Ficara A, et al, 2020). Όταν λοιπόν
οι προαναφερθείσες ανωμαλίες διαγνώστηκαν καθυ-
στερημένα ή καθόλου, σε ένα από τα μεγαλύτερα κέν-
τρα προγεννητικού ελέγχου παγκοσμίως, κυρίως γιατί
εκδηλώνονται με την πρόοδο της εγκυμοσύνης, δεν
μπορεί να περιμένει κανένας να διαγνωστούν από τον
μέσο μαιευτήρα-γυναικολόγο στο δεύτερο τρίμηνο. 

Υπερηχογράφημα στις 25-35 W9



Εκτίμηση της ανάπτυξης του εμβρύου
με βάση διαγράμματα στις 25-35 W
Γίνεται, όπως ακριβώς ο παιδίατρος αξιολογεί τις με-
τρήσεις του νεογέννητου, του βρέφους ή του παιδιού
σε συνάρτηση με την ηλικία του. Ο παιδίατρος ζυγίζει
το βάρος του παιδιού, μετράει το ύψος του και την
πε ρίμετρο της κεφαλής του και βλέπει στους ειδικούς
πίνακες (growth charts) αν η κάθε μέτρηση αντιστοιχεί
για τη δεδομένη ηλικία του παιδιού, μέσα στα φυσιο -
λο γικά όρια, πάνω ή κάτω από αυτά. Έτσι, αναφέρει
ανάπτυξη π.χ. για το ύψος στην 50ή εκατοστιαία θέση
ή την 75η για παιδιά φυσιολογικά. Ανάπτυξη κάτω
από την 5η εκατοστιαία θέση ή πάνω από την 95η ε -
κα τοστιαία θέση για παιδιά έξω από τα φυσιολογικά
ό ρια (www.cdc.gov/growthcharts/). Οι εκατοστιαίες
θέσεις είναι υποδιαίρεση σε 100 θέσεις της απόστασης
που έχουν οι γραμμές της σταθερής απόκλισης (±SD)
από τη μέση τιμή και αποτελούν τη φυσιολογική δια-
κύμανση (Σχ. 9.1). Με τον ίδιο τρόπο αξιολογείται σε
ανάλογους πίνακες, που αναφέρονται στην ενδομή-
τρια ζωή, η ανάπτυξη του εμβρύου τοποθετώντας σε
εκατοστιαίες θέσεις ανάπτυξης π.χ. τις μετρήσεις της
περιμέτρου της κεφαλής ή της περιμέτρου της κοιλίας
και αναφέρονται ως η 5η, 10η, 25η, 50ή, 75η, 90ή και
95η εκατοστιαία θέση ανάπτυξης. Έχουν καταρτιστεί

πίνακες με τις φυσιολογικές τιμές και τη φυσιολογική
διακύμανση για όλα τα μέρη του εμβρύου που μπορεί
να μετρηθούν (Snijders RJ, Nicolaides KH, 1994). Απα-
ραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι γνωστή (όπως και
στον παιδίατρο) η ηλικία του εμβρύου. Έτσι, όπως
προ  αναφέρθηκε, εάν δεν γίνει σε μια έγκυο πρώιμο
υπερηχογράφημα (στην αρχόμενη εγκυμοσύνη ή στις
11-13 W μέχρι την 20ή W), για καθορισμό με βεβαιό -
τητα της ηλικίας εγκυμοσύνης, δεν είναι δυνατό να
γί  νει εκτίμηση της ανάπτυξης του εμβρύου. Μία μέ-
τρηση αμφιβρεγματικής διαμέτρου 87 mm, είναι μέσα
στα φυσιολογικά όρια για τις 32 W, αλλά κάτω από τα
φυσιο λο γικά όρια για τις 38 W (Σχ. 8.1).

Με γνωστή και βέβαιη την εβδομάδα της εγκυμο-
σύνης υπάρχει η δυνατότητα να φανεί σε ποια εκατο-
στιαία θέση αντιστοιχούν οι μετρήσεις στο τρίτο τρί-
μηνο της εγκυμοσύνης (Σχ. 9.2). Οι μετρήσεις αυτές
μπορεί να γίνονται σε όποια εβδομάδα μεταξύ 25-36
W, αλλά εάν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, σε συνηθι -
σμένη παρακολούθηση γίνεται το λεγόμενο “υπερηχο -
γράφημα ανάπτυξης”, περίπου την 30-32 W. Στο στά-
διο αυτό είναι δυνατό να έχει εκδηλωθεί κάποια διατα -
ραχή στην ανάπτυξη του εμβρύου και υπάρχει η δυ-
νατότητα να εντοπισθεί έγκαιρα το πρόβλημα και να
τερματισθεί η εγκυμοσύνη, πριν το νεογνό υποστεί
εγκεφαλική βλάβη από χρόνια ενδομήτρια υποξία ή
συμβεί ενδομήτριος θάνατος. Μετριούνται οι παρά-
μετροι που αναφέρονται στη συνέχεια και υπολογί-
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Σχήμα 9.1 Ο παιδίατρος ζυγίζει το βάρος του παιδιού (κά -
θε τη καταγραφή) και βλέπει στους ειδικούς πίνακες αν η κάθε
μέτρηση αντιστοιχεί για τη δεδομένη ηλικία του παιδιού (ορι-
ζόντια καταγραφή), μέσα στα φυσιολογι κά όρια, πάνω ή κάτω
από αυτά. Έτσι, αναφέρει ανάπτυξη π.χ. για το βάρος στην
50ή εκατοστιαία θέση ή την 75η για παιδιά φυσιολογικά (κυα-
νό). Ανάπτυξη κάτω από την 5η εκατοστιαία θέση (πράσινο)
ή πάνω από την 95η εκατοστιαία θέση (ερυθρό) για παιδιά
έξω από τα φυσιολογικά όρια. Οι εκατοστιαίες θέσεις (centiles)
είναι υποδιαίρεση σε 100 θέσεις της απόστασης που έχουν
οι γραμμές της σταθερής απόκλισης (±SD) από τη μέση τιμή
και αποτελούν τη φυσιολογική διακύμανση. 
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Σχήμα 9.2 Με γνωστή και βέβαιη την εβδομάδα της ε γκυ -
μο σύνης υπάρχει η δυνατότητα να φανεί σε ποια ε κατοστιαία
θέση αντιστοιχούν οι μετρήσεις στο τρίτο τρίμηνο της εγκυ-
μοσύνης. 



ζεται αν αυτές βρίσκονται μέσα στα φυσιολογικά όρια
της 5ης-95ης εκατοστιαίας θέσης ανάπτυξης (Εικ. 9.1).
Σε περιπτώσεις που οι μετρήσεις βρεθούν πάνω ή κά-
τω από τα φυσιολογικό όρια, το υπερηχογράφημα ε -
παναλαμβάνεται κάθε δύο εβδομάδες για καθορισμό
του ρυθμού ανάπτυξης (rate of growth). 

Μια άλλη γνώση από τους παιδιάτρους είναι και η
αξιολόγηση ενός παιδιού, όχι μόνο στο να βρίσκεται
μέσα στα φυσιολογικά όρια της καμπύλης ανάπτυξης,
αλλά σε επαναλαμβανόμενες εκτιμήσεις πρέπει να
ακολουθεί σταθερά μια παράλληλη πορεία με κάποια
εκατοστιαία θέση ανάπτυξης. Αντίστοιχα, εάν η καμ-
πύλη διασταυρώνεται προς τα επάνω κατά δύο μείζο -
νες θέσεις, το παιδί οδεύει προς παχυσαρκία, ενώ, εάν
διασταυρώνεται προς τα κάτω κατά δύο μείζονες θέ-
σεις, το παιδί οδεύει προς αδυναμία και απίσχναση
(Σχ. 9.3). Στον υπερηχογραφικό έλεγχο, εάν ένα έμ-
βρυο σε επαναλαμβανόμενες εκτιμήσεις (ανά τρεις
εβδομάδες) εμφανίζει μια καμπύλη ανάπτυξης σταθε -
ρά παράλληλη (“following the curve”) με μια εκατο-
στιαία θέση ανάπτυξης στο διάγραμμα που έχει επιλε -
γεί, π.χ. στην 45η θέση, τότε θεωρείται ότι υποστηρί-
ζεται καλά από τον πλακούντα σε θρεπτικά συστατικά
και οξυγόνο. Ακόμα και ένα έμβρυο που αναπτύσσε-
ται σταθερά στην 5η εκατοστιαία θέση μπορεί να είναι
μικρόσωμο, χωρίς όμως πρόβλημα και με ικανοποιη -
τική τροφοδοσία από τον πλακούντα του. Αυτή είναι
η έννοια του μικρού για την ηλικία εγκυμοσύνης εμ-
βρύου (small for gestational age – SGA) (Εικ. 9.2). 
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Εικόνα 9.1 α. Υπολογίζεται αν οι παράμετροι που μετριούνται βρίσκονται μέσα στα φυσιολογικά όρια της 5ης-95ης ε κατοστιαίας
θέ σης ανάπτυξης. Το έμβρυο στις 12+3 W με βάση το CRL = 7.82 cm ήταν 13+4 W. Έτσι, δεν λαμβάνεται υπόψη η ΤΕΡ και οι με -
τρήσεις με βάση τη διορθωμένη ηλικία είναι εντός φυσιολογικών ορίων, στις 22 W και 32 W. β. Οι εκατοστιαίες θέσεις ανάπτυξης
για το υπολογιζόμενο βάρος του εμβρύου (EFW), καθώς και για γ. την αμφιβρεγμα τική διάμετρο (BPD), δ. την περίμετρο της κε -
φα λής (HC), ε. την περίμετρο της κοιλίας (AC) και στ. το μήκος του μηριαίου (FL). 
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Σχήμα 9.3 Μια άλλη γνώση από τους παιδιάτρους είναι και
η αξιολόγηση ενός παιδιού, όχι μόνον στο να βρίσκε ται μέσα
στα φυσιολογικά όρια της καμπύλης ανάπτυξης, αλλά σε επα-
ναλαμβανόμενες εκτιμήσεις πρέπει να ακολουθεί σταθερά
μια παράλληλη πορεία με κάποια εκατο στιαία θέση ανάπτυ-
ξης (“following the curve”), έστω και αν αυτή είναι η 5η θέση
(κυανά βέλη). Eάν η καμπύλη δι ασταυρώνεται (crossing cen-
tiles) κατά δύο μείζονες θέσεις προς άνω (πράσινα βέλη), το
παιδί οδεύει προς παχυσαρκία, ενώ, εάν διασταυρώνεται κατά
δύο μείζονες θέσεις προς τα κάτω (ερυθρά βέλη), οδεύει προς
α δυ να μία και απίσχναση [π.χ. από την 60ή θέση σε επόμενη
μέ τρηση να βρίσκεται κάτω από την 25η θέση (“falling off
the curve”)]. Κατ’ αναλογία, στις υπερηχογραφικές μετρήσεις
μια τέτοια μεταβολή μπορεί να σημαίνει ανεπαρκή τροφο-
δοσία από τον πλακούντα, έστω και αν και οι δύο αυτές με -
τρή σεις βρίσκονται εντός των φυσιολογι κών ορίων. Αυτή εί -
ναι η έννοια του εμβρύου με καθυστέρηση στην ανάπτυξη
(fetal growth restriction – FGR), το οποίο δεν έχει φθάσει στην
ανάπτυξη που θα μπορούσε να φτάσει (growth potential). 



Αντίθετα, εάν με την πρόοδο της εγκυμοσύνης ένα
έμβρυο εμφανίζει μια καμπύλη ανάπτυξης που πορεύ -
εται προς τα κάτω και διασταυρώνει χαμηλότερες εκα-
τοστιαίες θέσεις κατά δύο εκατοστιαίες θέσεις ανά -
πτυ  ξης (crossing centiles) στο διάγραμμα, π.χ. από
την 90ή θέση σε επόμενη μέτρηση να βρίσκεται κάτω
από την 50ή θέση (“falling off the curve”), αυτό μπορεί
να σημαίνει ανεπαρκή τροφοδοσία από τον πλακούν-
τα σε θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο, έστω και αν
και οι δύο αυτές μετρήσεις βρίσκονται εντός φυσιολο -
γικών ορίων. Αυτή είναι η έννοια του εμβρύου με κα-
θυστέρηση στην ανάπτυξη (fetal growth restriction
– FGR), που αναφέρεται στη συνέχεια (Morales-Rosel-
ló J, Khalil A, 2015). Βέβαια, για να μπορεί μια τέτοια
διαπίστωση να είναι αξιόπιστη, απαιτείται πέρα από
την τεκμηρίωση της ηλικίας εγκυμοσύνης και η όσο
το δυνατόν ακρίβεια στις μετρήσεις, κάτι που πολλές
φορές στην πράξη συναντά τεχνικές δυσκολίες. Για
πα ράδειγμα, η μέτρηση της περιμέτρου της κοιλίας
δεν γίνεται σωστά στις προχωρημένες εβδομάδες λό-
γω συμπίεσης των κοιλιακών τοιχωμάτων ή ελάττω-
σης του αμνιακού υγρού. Επιπλέον έχει μεγάλη ση-
μασία το ποια διαγράμματα θα επιλεγούν, για να γίνει
αναγνώριση των εκατοστιαίων θέσεων ανάπτυξης. Οι
σύγχρονες συσκευές διαθέτουν διαγράμματα ανάπτυ -
ξης από διάφορους έγκριτους ερευνητές, αλλά δεν

συμφωνούν μεταξύ τους, αφού εκπονήθηκαν με με-
τρήσεις διαφόρων πληθυσμών από διαφορετικές χώ-
ρες και ηπείρους (Εικ. 9.2). 

Η ISUOG συστήνει τον έλεγχο αυτό ανά τρεις εβδο-
μάδες, αλλά το χρονικό αυτό διάστημα είναι μεγάλο
και τυχόν επιδείνωση της τροφοδοσίας του εμβρύου
κυρίως σε οξυγόνο θα γίνει αντιληπτή με καθυστέρη-
ση. Αντίθετα, εάν η εξέταση επαναλαμβάνεται ανά
εβδομάδα, αφενός δεν δίνεται η δυνατότητα να φανεί
η διαφορά στην ανάπτυξη, αφετέρου υπάρχει η πιθα -
νότητα οι μετρήσεις για τεχνικούς λόγους (π.χ. μέτρη-
ση μικρότερης περιμέτρου κοιλίας) να είναι μικρότε-
ρες από την προηγούμενη εξέταση και να καταλήγει
κάποιος στο συμπέρασμα ότι το έμβρυο εμφανίζει
ελάττωση βάρους, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί.
Εάν όμως η περίπτωση το απαιτεί, μετρήσεις μπορεί
να γίνονται και ανά εβδομάδα (Drukker L, et al, 2020).
Σε κάποια συστήματα υγείας για εξοικονόμηση πόρων
το υπερηχογράφημα παραλείπεται και η παρακολού-
θηση γίνεται με τη μέτρηση του ύψους του πυθμένα
της μήτρας από την ηβική σύμφυση (symphysis-fun-
dal height measurement). Εάν βρεθεί διαφορά στη
μέτρηση με την αντίστοιχη για την εβδομάδα της εγ-
κυμοσύνης μεγαλύτερη από 3 cm, τότε η παρακολού-
θηση γίνεται με το υπερηχογράφημα ανά δύο εβδο-
μάδες. Όμως, η μέθοδος αυτή έχει πολλά ψευδώς θε-
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Εικόνα 9.2 Τρεις μετρήσεις της περιμέτρου της κοιλίας στο ίδιο έμβρυο 34+6 W, με διαφορά ενός λεπτού. α. AC = 28.01 cm. 
β. AC = 29.09 cm. γ. AC = 27.90 cm. Μέση τιμή AC = 28.33 cm. δ. Το έμβρυο συνεχόμενα στις 31+6 W και στις 34+6 W βρίσκεται
στην 5η εκατοστιαία θέση. ε. Doppler μητριαίων και στ. ομφαλίδος εντός φυσιολογικών ορίων. Πρόκειται για μικρό για την ηλικία
εγκυμοσύνης έμβρυο (SGA), με καλή μητροπλακουντιακή κυκλοφορία. 



τικά και αρνητικά αποτελέσματα και βέβαια δεν μπο-
ρεί να εφαρμοστεί σε εγκύους με αυξημένο BMI ή σε
δίδυμη εγκυμοσύνη.

Ο ρόλος της αμφιβρεγματικής διαμέτρου 
Η μέτρηση της αμφιβρεγματικής διαμέτρου (Biparietal
Diameter – BPD) περιγράφηκε στις 20-24 W (Εικ. 8.1).
Η συσχέτιση των μετρήσεων με την ηλικία εγκυμοσύ-
νης γίνεται αυτόματα σε πρόγραμμα και διαγράμματα
που διαθέτουν οι συσκευές υπερήχων και καταγρά-
φεται σε ποια εκατοστιαία θέση ανάπτυξης αντιστοιχεί
η μέτρηση (Εικ. 9.1). Σε περιπτώσεις υπολειπόμενης
ανάπτυξης, από χρόνια πλακουντιακή ανεπάρκεια, το
ανθρώπινο έμβρυο αντιδρά προσπαθώντας να δια -
σώ σει τον εγκέφαλό του. Το φαινόμενο λέγεται “οικο-
νομία του εγκεφάλου” (brain-sparing effect) και έχει
σχέση με την εκλεκτική διατήρηση της ροής του αί-
ματος στις καρωτίδες, σε βάρος της ροής του αίματος
σε άλλα όργανα, ιδίως στο κάτω μέρος του σώματος,
με ανακατανομή της κυκλοφορίας του (fetal cerebral
redistribution). Γι’ αυτό, καθώς η αμφιβρεγματική διά-
μετρος μπορεί να μην επηρεάζεται μέχρι αργά στην
ενδομήτρια ζωή, μόνο η μέτρησή της δεν είναι αρκε-
τή, για να μας αποκαλύψει τυχόν πρόβλημα υπολειπό -
μενης ανάπτυξης. Αντίθετα, προκειμένου για τα μα -
κρο  σωμικά έμβρυα (βάρος μεγαλύτερο από 4.000 g)
είναι γνωστό ότι εκείνο που αναπτύσσεται πολύ δυσα -
νά λογα είναι το σώμα τους και όχι το κεφάλι, γεγονός
που συμβαίνει και στους παχύσαρκους ενήλικες. Όταν
γίνεται μόνο η μέτρηση της αμφιβρεγματικής διαμέ-
τρου, δεν επιτυγχάνεται η ανακάλυψη ενός σημαντι-
κού αριθμού μακροσωμικών εμβρύων.

Ο ρόλος της περιμέτρου της κεφαλής
Η περίμετρος της κεφαλής (Head Circumference – HC)
μετριέται στην ίδια τομή στην οποία γίνεται η μέτρηση
της αμφιβρεγματικής διαμέτρου, τοποθετώντας τους
ηλεκτρονικούς δείκτες στην περίμετρο του κρανίου,
όπως περιγράφηκε στις 20-24 W. Οι σύγχρονες συ-
σκευές υπερήχων έχουν δυνατότητα μέτρησης έλλει-
ψης, οπότε η περίμετρος της κεφαλής μπορεί να με -
τρη θεί απευθείας τοποθετώντας την έλλειψη γύρω
από το εξωτερικό του ηχογενούς περιγράμματος των
οστών του κρανίου (Εικ. 8.1). Η συσχέτιση των μετρή-
σεων με την ηλικία εγκυμοσύνης γίνεται αυτόματα σε
πρόγραμμα και διαγράμματα που διαθέτουν οι συ-
σκευές υπερήχων και καταγράφεται σε ποια εκατο-
στιαία θέση ανάπτυξης αντιστοιχεί η μέτρηση (Εικ.
9.1). Η περίμετρος της κεφαλής, λόγω μεγάλης βιολο-
γικής διακύμανσης από τα πρώιμα στάδια της εγκυμο -
σύνης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης ηλι-

κίας εγκυμοσύνης με ακρίβεια. Η σημασία της μέτρη-
σης αυτής ως δείκτη υπολειπόμενης ανάπτυξης του
εμβρύου, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, είναι περιορι-
σμένη, αφού καθυστέρηση ή και σταμάτημα τελείως
της ανάπτυξης της κεφαλής γίνεται στα τελικά στάδια
της ενδομήτριας υποθρεψίας. Η ίδια αδυναμία παρου -
σιάζεται και γιατην πρώιμη εντόπιση εμβρύων με αυ-
ξημένο βάρος, αφού η μεγαλύτερη αύξηση δεν συμ-
βαίνει στο κρανίο. Η αξία όμως της παραμέτρου αυτής
παραμένει ως δείκτης καλής ανάπτυξης του εμβρύου,
ιδιαίτερα όταν συγκρίνεται με την περίμετρο της κοι-
λίας.

Ο ρόλος της περιμέτρου της κοιλίας
Η μέτρηση της περιμέτρου της εμβρυϊκής κοιλιάς (Ab -
do minal Circumference – AC) περιγράφηκε στις 20-
24 W. Οι σύγχρονες συσκευές υπερήχων έχουν δυνα -
τό τητα μέτρησης έλλειψης, οπότε η περίμετρος της
κοιλίας μπορεί να μετρηθεί απευθείας τοποθετώντας
την έλλειψη γύρω από το εξωτερικό του περιγράμ-
ματος της κοιλίας (Εικ. 8.138). Η συσχέτιση των μετρή-
σεων με την ηλικία εγκυμοσύνης γίνεται αυτόματα σε
πρόγραμμα και διαγράμματα που διαθέτουν οι συ-
σκευές υπερήχων και καταγράφεται σε ποια εκατο-
στιαία θέση ανάπτυξης αντιστοιχεί η μέτρηση (Εικ.
9.1). Εξαιτίας της βιολογικής διακύμανσης της περι-
μέτρου της κοιλίας, είναι αβέβαιος δείκτης για τον κα-
θορισμό της ηλικίας της εγκυμοσύνης. Αντίθετα, η
αξία της είναι μεγάλη, όταν εκτιμάται η ανάπτυξη του
εμβρύου. Η περίμετρος της κοιλίας επηρεάζεται από
δύο παράγοντες, από την ποσότητα εναπόθεσης γλυ-
κογόνου στο ήπαρ και από την εναπόθεση υποδόριου
λίπους. Έτσι, σε ένα έμβρυο με μακροσωμία από μια
διαβητική μητέρα θα υπάρχει μεγάλη εναπόθεση γλυ-
κογόνου στο εμβρυϊκό ήπαρ και μεγάλο πάχος υποδό -
ριου λίπους με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μια μεγάλη
έξω από τα φυσιολογικά όρια περίμετρος κοιλίας. Σε
αυτές τις περιπτώσεις η υπερηχογραφική εικόνα της
τομής για τη μέτρηση της περιμέτρου της κοιλίας μοι-
άζει ως να έγραψε κάποιος με το πλατύ μέρος της κι-
μωλίας έναν κύκλο σε μαυροπίνακα. Κάποιες φορές,
λόγω μεγέθους του εμβρύου, δεν είναι δυνατή η σω-
στή λήψη της τομής για τη μέτρηση της περιμέτρου
της κοιλίας. Τότε είναι δυνατόν να μετρηθεί μόνον το
πάχος του υποδόριου λίπους (abdominal subcutane-
ous tissue thickness – FASTT) και να υπάρξει συσχέτι -
ση με το βάρος του εμβρύου. Όταν το πάχος του υπο-
δόριου λίπους της κοιλίας του εμβρύου είναι ένα εκα-
τοστό και πάνω, το νεογνό έχει βάρος γέννησης 4.000
gr και πάνω (Εικ. 9.3) (Assimakopoulos E, et al, 2007).
Αντίθετα, σε ένα έμβρυο με υπολειπόμενη ανάπτυξη
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από μια γυναίκα π.χ. με προεκλαμψία θα υπάρχει ελά-
χιστο ή καθόλου υποδόριο λίπος και εξάντληση των
αποθεμάτων του γλυκογόνου από το ήπαρ, λόγω υπο-
θρεψίας, με αποτέλεσμα μια μικρή, ίσως και κάτω από
τα κατώτερα φυσιολογικά όρια, περίμετρο κοιλίας.
Λόγω του ότι, όπως προαναφέρθηκε, η κεφαλή διατη -
ρεί την ανάπτυξή της μέχρι τα τελικά στάδια υ πο θρε -
ψίας και υποξίας, η περίμετρος της κοιλίας αποτελεί
τον πιο ευαίσθητο και μάλιστα από τα πρώιμα στάδια
δείκτη που θα αποκαλύψει τη διαταραχή στην ανά-
πτυξη του εμβρύου.

Ο λόγος της περιμέτρου της κεφαλής
προς την περίμετρο της κοιλίας

Οι Campbell και Thomas (1977) καθόρισαν μια φυσιο-
λογική καμπύλη για τον λόγο της περιμέτρου της κε-
φαλής προς την περίμετρο της κοιλίας (fetal head to
abdomen circumference ratio – HC/AC). Ως γνωστόν,
αρχικά στα πρώιμα στάδια της εγκυμοσύνης το κεφάλι
είναι μεγαλύτερο από το σώμα του εμβρύου σε περί-
μετρο. Καθώς η εγκυμοσύνη προχωρεί, ο λόγος μι -
κραί  νει εξαιτίας της αύξησης του σώματος του εμ-
βρύου σε σχέση με το κεφάλι. Μεγάλος λόγος σε προ-

χωρημένα στάδια της εγκυμοσύνης σημαίνει ότι το
κεφάλι παραμένει αναλογικά μεγαλύτερο από ένα σώ-
μα που δεν αυξήθηκε. Η μέθοδος προσφέρεται όχι
μόνο για την ανακάλυψη εμβρύων με υπολειπόμενη
ενδομήτρια ανάπτυξη, αλλά και για τον εντοπισμό μα-
κροσωμικών εμβρύων (Σχ. 9.4). Στα μεγάλου βάρους
έμβρυα μια μεγάλη περίμετρος κοιλίας κάνει τον λόγο
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Εικόνα 9.3 α. Έμβρυο 37+3 W με μακροσωμία, η εικόνα της τομής για τη μέτρηση της περιμέτρου της κοιλίας μοιάζει ως να έ -
γρα ψε κάποιος με το πλατύ μέρος της κιμωλίας έναν κύκλο σε μαυροπίνακα. β. Όταν το πάχος του υποδόριου λί  πους είναι ένα
εκατοστό και πάνω, το νεογνό έχει βάρος γέννησης 4.000 gr και πάνω. γ. Το συνοδό υδράμνιο με διάμε τρο 9.56 cm (απεικονίζεται
το όσχεο με τους όρχεις). δ, ε. Η περίμετρος της κοιλίας (35.49 cm) και το υπολογιζόμενο βάρος εμβρύου (3.987 gr) είναι πάνω
από την 95η εκατοστιαία θέση. 
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Σχήμα 9.4 Ο λόγος της περιμέτρου της κεφαλής προς την
περίμετρο της κοιλίας. Μικρός κύκλος: περιοχή εμβρύων με
ενδομήτρια καθυστέρηση. Μεγάλος κύκλος: περιοχή μακρο-
σωμικών εμβρύων. 



να ελαττώνεται πολύ, ώστε να βγαίνει κάτω από τα
φυ  σιολογικά όρια.

Ο ρόλος του μήκους του μηριαίου
Η μέτρηση του μήκους του μηριαίου οστού (FL) γίνε-
ται με τοποθέτηση των ηλεκτρονικών δεικτών στα ά -
κρα της οστεοποιημένης διάφυσης, χωρίς να συμπε-
ριλαμβάνονται οι επιφύσεις και αποφεύγοντας διάφο -
ρα παράσιτα (artifacts) που θα μπορούσε ψευδώς να
επιμηκύνουν το οστό, όπως περιγράφηκε στις 20-24
W. Για τον σκοπό αυτό η δέσμη των υπερήχων πρέπει
να διευθύνεται με γωνία 45°-90° σε σχέση με το οστό.
Μετριέται ο μεγαλύτερος άξονας της οστεοποιημένης
διάφυσης. Με τις ίδιες προϋποθέσεις γίνεται και η μέ-
τρηση του βραχιονίου οστού (HL) και των λοιπών μα-
κρών οστών του εμβρύου (Εικ. 8.187, 8.188, 9.1). 

Υπολογισμός του βάρους του εμβρύου
Στη σύγχρονη υπερηχογραφία θεωρείται ότι το βάρος
του εμβρύου μπορεί να υπολογιστεί με κάποια αξιοπι -
στία (estimated fetal weight – EFW). Οι εκτιμήσεις αυ-
τές είναι βασισμένες στην υπόθεση ότι ο όγκος του
εμβρύου μπορεί να μετρηθεί μετρώντας τις διαστά-
σεις του και ο όγκος σχετίζεται με το βάρος του. Διά -
φο  ροι συγγραφείς έχουν χρησιμοποιήσει πολλές πα-
ραμέτρους για την πρόβλεψη του βάρους του εμ-
βρύου, που βασίζεται στο μέγεθος της κεφαλής, του
σώματος και του σκελετού. Η απλή μέτρηση της περι -
μέτρου της κοιλίας παρουσιάζει πολύ καλή συσχέτιση
με το βάρος του εμβρύου, με την προϋπόθεση ότι η
μέτρηση θα γίνει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρί-
βεια (Campbell S, Wilkin D, 1975). Το σχήμα που χρη-
σιμοποιείται πιο πολύ για τον υπολογισμό του βάρους
είναι εκείνο που εκτιμά το βάρος του εμβρύου από
την αμφιβρεγματική διάμετρο και την περίμετρο της
κοιλίας. Έχει προταθεί επίσης να υπολογίζεται το βά-
ρος του εμβρύου συσχετίζοντας το μήκος του μηρι-
αίου με την περίμετρο της κοιλίας. Όπως προαναφέρ-
θηκε, οι καμπύλες ανάπτυξης του μηριαίου οστού έ -
χουν καταρτιστεί με μετρήσεις άλλων λαών του Βο-
ρείου Ημισφαιρίου, που είναι κατά κανόνα ψηλότεροι
από τον ελληνικό λαό, αλλά οι συσκευές των υπερή-
χων προσφέρουν αυτά τα διαγράμματα. Όταν λοιπόν
η μέτρηση του μήκους του μηριαίου οστού συμπερι-
λαμβάνεται στον υπολογισμό του βάρους, μάλλον
πρόβλημα δημιουργεί παρά συμβάλει στον ακριβέ -
στε ρο προσδιορισμό του βάρους του εμβρύου. Το
εκτιμώμενο βάρος εμβρύου (EFW) μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για την παρακολούθηση του μεγέθους και
της αύξησης του εμβρύου, αφού επιτρέπει να συνοψί -
ζεται η εμβρυϊκή ανάπτυξη σε ένα στοιχείο. 

Μεταβολές στο φλεβικό σύστημα του εμ-
βρύου σε ανεπάρκεια του πλακούντα
O φλεβώδης πόρος (ductus venosus), όπως προανα -
φέρ θηκε στις 11-13 W, συνδέει την ομφαλική φλέβα
α πευθείας με τον δεξιό κόλπο. Έτσι, ένα μέρος του
οξυγονωμένου αίματος (30% στο δεύτερο τρίμηνο και
18% στο τρίτο τρίμηνο) που επιστρέφει με την ομφα-
λική φλέβα από τον πλακούντα στο έμβρυο, εκτρέ-
πεται στον φλεβώδη πόρο. Από εκεί φτάνει στον δεξιό
κόλπο και με εκλεκτική κατεύθυνση της ροής προς το
ωοειδές τρήμα, τον αριστερό κόλπο και την αριστερή
κοιλία τροφοδοτεί άμεσα τον εγκέφαλο και τα στεφα -
νιαία αγγεία της καρδιάς. Η ροή του αίματος από την
άνω και την κάτω κοίλη φλέβα κατευθύνεται προς την
τριγλώχινα βαλβίδα και τη δεξιά κοιλία. Το υπόλοιπο
οξυγονωμένο αίμα (70-80%) της ομφαλικής φλέβας
διοχετεύεται στον αριστερό (50%) και δεξιό (20%) λο-
βό του εμβρυϊκού ήπατος, που έχει επίσης σημαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη του εμβρύου. Σε περιπτώσεις
ανεπάρκειας του πλακούντα, προκειμένου να διατη -
ρη θεί η οξυγόνωση του εγκεφάλου, η εκτροπή από
τον αριστερό λοβό του ήπατος στον φλεβώδη πόρο
γίνεται μεγαλύτερη και μπορεί να φτάσει στο 90% σε
σοβαρές καταστάσεις. Αυτή η υποκλοπή (stealing)
της ροής του αίματος από το ήπαρ προς την καρδιά
έ χει ως συνέπεια τον περιορισμό της ανάπτυξης και
τη μικρότερη περίμετρο κοιλίας στο έμβρυο (fetal
growth restriction – FRG). Στη χρόνια υποξία από πλα-
κουντιακή ανεπάρκεια υπάρχουν αυξημένες αντιστά-
σεις στην ομφαλική αρτηρία και η καρδιά του εμ-
βρύου, προκειμένου να ανταποκριθεί στο παραπάνω
έργο, καταναλώνει περισσότερο οξυγόνο. Με την πά-
ροδο του χρόνου η σύσπαση των κόλπων (a-wave)
κατά την όψιμη διαστολή των κοιλιών, από αυξημένη
πίεση στις κοιλίες και παλίνδρομη μετάδοση στη σύ-
σπαση των κόλπων, εμφανίζει προοδευτική ελάττωση
της ταχύτητας ροής στον φλεβώδη πόρο. Στη συνέ-
χεια ο δείκτης παλμικότητας για φλέβες (PIV) αυξάνει
κατά τη σύσπαση των κόλπων και μπορεί να εμφανι-
στεί με μηδενική ή ανάστροφη ροή στον φλεβώδη
πόρο υποδηλώνοντας καρδιακή ανεπάρκεια (Hecher
K, Diehl W, 2018).

Μεταβολές στο αρτηριακό σύστημα του
εμβρύου σε ανεπάρκεια του πλακούντα 
Οξυγονωμένο αίμα διά του ωοειδούς τρήματος φτάνει
στην αριστερή κοιλία και κατά τη συστολική φάση
εξωθείται διά της αορτικής βαλβίδας στην ανιούσα
αορτή και τροφοδοτείται ο εγκέφαλος και τα άνω ά -
κρα. Μετά τη σύνδεση με τον αρτηριακό πόρο (ductus
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arteriosus) το αίμα της κατιούσας αορτής έχει λιγότε-
ρο οξυγόνο, επειδή αναμιγνύεται με το φλεβικό αίμα
από τη δεξιά κοιλία και την πνευμονική αρτηρία. Το
αίμα από την κατιούσα αορτή τροφοδοτεί το κατώ-
τερο τμήμα του σώματος και τα κάτω άκρα και με τις
ομφαλικές αρτηρίες φτάνει στον πλακούντα. Ο ισθμός
της αορτής είναι το τμήμα του αορτικού τόξου μεταξύ
της αριστερής υποκλείδιας αρτηρίας και του αρτηρι -
ακού πόρου. Κατά τη διαστολική φάση η κατεύθυνση
της ροής στον ισθμό εξαρτάται από τις αγγειακές αντι -
στάσεις στο ανώτερο σώμα και ιδιαίτερα στον εγκέ-
φαλο και από τις αγγειακές αντιστάσεις στο κατώτερο
σώμα και ιδιαίτερα στον πλακούντα.

Σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του πλακούντα η οξυ-
γόνωση του εγκεφάλου είναι περιορισμένη και οδηγεί
στη διαστολή των εγκεφαλικών αγγείων. Η αγγειοδια-
στολή στα εγκεφαλικά αγγεία και οι αυξημένες αντι-
στάσεις στην ομφαλική αρτηρία δημιουργούν παλίν-
δρομη ροή στον ισθμό κατά τη διαστολική φάση της
λειτουργίας της καρδιάς και αυτό αποτελεί στοιχείο
ε πιδείνωσης της κατάστασης του εμβρύου. Αυτή η
πα λίνδρομη ροή στον ισθμό της αορτής σχετίστηκε
με δυσμενή νευρολογική εξέλιξη των νεογνών. Οι Fi -
gue ras και συν. (2009) δημοσίευσαν ότι σε έμβρυα με
περιορισμένη ανάπτυξη που χρειάστηκε να γεννη-
θούν πριν από τις 34 W, η ομφαλική αρτηρία φάνηκε
με αντίσταση στη ροή 24 ημέρες πριν, η μέση εγκεφα -
λική αρτηρία φάνηκε με αγγειοδιαστολή 20 ημέρες
πριν, η ανάστροφη ροή στον ισθμό της αορτής 13 η -
μέρες πριν και η ανάστροφη ροή στον φλεβώδη πόρο
7 ημέρες πριν από τον τοκετό. Η ροή στον ισθμό της
αορτής εμφανίζει ανάστροφη ροή μία εβδομάδα νω-
ρίτερα από τον φλεβώδη πόρο. 

Σε περιπτώσεις περιορισμού της ανάπτυξης, από
χρόνια πλακουντιακή ανεπάρκεια, το έμβρυο αντιδρά
διασώζοντας τον εγκέφαλό του. Το φαινόμενο λέγεται
“οικονομία του εγκεφάλου” (brain-sparing effect) και
πρόκειται για ανακατανομή της κυκλοφορίας, με εκλε-
κτική διατήρηση της ροής του αίματος στις καρωτί-
δες, σε βάρος της ροής του αίματος σε άλλα όργανα,
ιδίως στο κάτω μέρος του σώματος. Έτσι, περιορίζει
τη ροή του αίματος στις νεφρικές αρτηρίες (μπορεί
να προκύψει νεφρική ανεπάρκεια στο νεογνό), στη
με σεντέριο αρτηρία (μπορεί να προκύψει νεκρωτική
εντεροκολίτιδα στο νεογνό), στα άνω και κάτω άκρα
(προκύπτει η μειωμένη κινητικότητα και η ισχαιμία
της επιδερμίδας). Σε σοβαρή υποξία το έμβρυο, εκτός
από τον εγκέφαλο, ανοίγει τις στεφανιαίες αρτηρίες
της εμβρυϊκής καρδιάς (heart-sparing effect) και τις
αρτηρίες των επινεφριδίων (Chaoui R, 1996). Το γεγο-
νός ότι το έμβρυο αντιδρά στην υποξία δεν σημαίνει

ότι καταφέρνει πάντα να διασωθεί και μπορεί να κα-
ταλήξει σε υποξική-ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια, σε μη
αναστρέψιμη εγκεφαλική παράλυση ή σε ενδομήτριο
θάνατο. Η αγγειοδιαστολή στη μέση εγκεφαλική αρ -
τη ρία μπορεί να καταγραφεί σχετικά εύκολα με το έγ-
χρωμο και παλμικό Doppler, όπως αναφέρεται στη
συνέχεια. Σε φυσιολογικές συνθήκες η συστολική τα-
χύτητα ροής στη μέση εγκεφαλική αρτηρία είναι υψη-
λή και η διαστολική ταχύτητα χαμηλή, αφού διατη-
ρείται ο τόνος του αγγείου. Σε συνθήκες υποξίας ο τό-
νος του αγγείου χαλαρώνει και η ταχύτητα ροής στο
αγγείο, που πλέον έχει μεγαλύτερη διάμετρο, ελαττώ -
νεται. Αυτό είναι και το πρώτο στοιχείο που αποκαλύ -
πτει την προσπάθεια του εμβρύου να διατηρήσει την
οξυγόνωση του εγκεφάλου του. Σε περίπτωση που
σε επόμενη εκτίμηση η αντίσταση στη ροή αυξά νει
μετά μια φάση αγγειοδιαστολής, αυτό δεν πρέπει να
εκλαμβάνεται ως επαναφορά στο φυσιολογικό, αλλά
έχει περιγραφεί ως κακό προγνωστικό στοιχείο (Hech-
er K, Diehl W, 2018). 

Το έγχρωμο και παλμικό Doppler στην πα-
ρακολούθηση της ανάπτυξης του εμβρύου
Ένα από τα πρώτα αγγεία που μελετήθηκαν στην αρ-
χή της δεκαετίας του ‘80 ήταν η ομφαλική αρτηρία
(Stuart B, et al, 1980) και περιγράφηκε η ανάστροφη
ροή σε έμβρυα με πλακούντα (όπως ονομάζεται σή-
μερα) με ιστολογικά χαρακτηριστικά αγγειακής δυσ-
λειτουργίας της μητέρας (maternal vascular malper-
fusion – MVM) (Khong TY, et al, 2016). Υπάρχει η άπο-
ψη ότι αδυναμία της τροφοβλάστης να διεισδύσει στις
σπειροειδείς αρτηρίες και να ελαττώσει την αντίσταση
ροής στις μητριαίες αρτηρίες, οδηγεί στην παραμονή
υψηλής αντίστασης ροής. Εάν η αντίσταση ροής είναι
με μέση τιμή PI (pulsatility index) πάνω από την 95η
θέση, στη συνέχεια εκδηλώνεται κλινικά η ανεπάρκεια
του πλακούντα. Οι πλακούντες αυτοί σε μεγάλο ποσο -
στό είναι μικρού μεγέθους και εμφανίζουν έμφρακτα,
εκφύλιση της συγκυτιοτροφοβλάστης με αντικατά-
σταση από ινώδη ιστό, καθώς και αθηρωμάτωση (Mif-
sud W, Sebire NJ, 2014, Ernst LM, 2018).

Λίγο αργότερα ακολούθησαν οι μελέτες για τις μη-
τριαίες αρτηρίες (Campbell S, et al, 1983). Περιγρά-
φηκε η αυξημένη αντίσταση ροής και εγκοπές στις
κυ ματομορφές μητριαίων αρτηριών που τροφοδο -
τού  σαν πλακούντες εγκύων με υπέρταση και λευκω-
ματουρία και εμβρύων με υπολειπόμενη ανάπτυξη
και υποξία. Προς το τέλος της δεκαετίας του ’80, στα
1988, περιγράφηκε και η ροή στις έσω καρωτίδες του
εμβρύου (Wladimiroff JW, et al, 1987, Arbeille P, et al,
1988). Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι σε έμβρυα με υπο -

392 ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ



λει πόμενη ανάπτυξη η αυξημένη αντίσταση ροής (υ -
ψηλό PI) στην ομφαλική αρτηρία συνδυαζόταν με χα-
μηλή αντίσταση ροής (χαμηλό PI) στην έσω καρωτίδα,
δείχνοντας ανακατανομή της κυκλοφορίας για τη δια-
τήρηση της οξυγόνωσης του εγκεφάλου (brain-spar-
ing effect). Το επόμενο έτος (1989) δημοσιεύεται η α -
πεικόνιση του κύκλου του Willis με το έγχρωμο Dop -
pler (Arbeille PH, et al, 1989).

Η κυματομορφή της ομφαλικής αρτηρίας (umbi -
lical artery Doppler waveform – UA) λαμβάνεται εύκο -
λα με τον εντοπισμό μιας “ελεύθερης έλικας” του ομ-
φαλίου λώρου, αρχικά με το έγχρωμο Doppler και στη
συνέχεια με την προσθήκη του φασματικού Doppler,
και επιλογή όγκου δείγματος (sample volume), όπως
αναφέρθηκε στις βασικές γνώσεις από τη φυσική του
Doppler (Εικ. 2.24). Σε μετρήσεις που λαμβάνονται
στο εμβρυϊκό άκρο και στο πλακουντιακό άκρο του
ομφαλίου λώρου, η αντίσταση είναι υψηλότερη και

έτσι προτιμάται η μέτρηση να γίνεται σε μια “ελεύθερη
έλικα”. Όμως, σε δίδυμη εγκυμοσύνη, επειδή είναι δύ-
σκολο να αναγνωριστεί σε ποιο από τα δύο έμβρυα
ανήκει μια “ελεύθερη έλικα”, λαμβάνεται κυματομορ-
φή κοντά στην κοιλιακή έκφυση του καθενός ομφα-
λίου. Οι καταγραφές θα πρέπει να λαμβάνονται σε α -
πουσία αναπνευστικών και σωματικών κινήσεων από
το έμβρυο και τη μητέρα. Σε φυσιολογικές συνθήκες
η ροή του αίματος γίνεται από την καρδιά του εμ-
βρύου με τις ομφαλικές αρτηρίες προς έναν φυσιολο -
γικής υφής πλακούντα χωρίς εμπόδια. Η εικόνα που
εμφανίζει η φυσιολογική κυματομορφή χαρακτηρί-
ζεται ως “δόντια από πριόνι” ή τα “δόντια καρχαρία”
(saw teeth or shark teeth) με φυσιολογική συστολική
και φυσιολογική τελοδιαστολική ταχύτητα ροής (Εικ.
9.4). Σε περιπτώσεις που οι ομφαλικές αρτηρίες κα-
ταλήγουν σε λάχνες πλακούντα που έχει μικρό μέγε-
θος, με μικρή διάμετρο και πάχος, εμφανίζοντας ιστο-
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Εικόνα 9.4 α. Η εικόνα που εμφανίζει η φυσιολογική κυ ματομορφή του ομφαλίου λώρου χαρακτηρίζεται ως “δόντια από πριόνι”
ή τα “δόντια καρχαρία” (saw teeth or shark teeth) με φυσιολογική συστολική (PSV 44.47 cm/s) και φυσιολογική τελοδιαστολική
τα χύτητα ροής (EDV = 23.65 cm/sec, RI = 0.47 και PI = 0.65). β. Όταν οι ομφαλικές αρτηρίες καταλήγουν σε πλακούντα με ίνωση
και θρομβώσεις, υπάρχει αυξημένη αντίσταση στη ροή του αίματος με συνέπεια την ελάττωση της τελοδιαστολικής ταχύτητας
ροής (EDV = 8.83 cm/sec, RI = 0.82 και PI = 1.47). γ. Σε σοβαρές περιπτώσεις διαπιστώνεται ανάστροφη ροή (reversed flow). Η
περί πτωση της εικόνας 9.15Β. 



λογικά ίνωση και θρομβώσεις, τότε υπάρχει αντίσταση
στη ροή του αίματος (Εικ. 9.4). Αρχικά εμφανίζεται
στη διαστολική φάση αυξημένη αντίσταση με ελάττω -
ση της τελοδιαστολικής ταχύτητας ροής (Εικ. 9.4). Σε
σοβαρές περιπτώσεις διαπιστώνεται ανάστροφη ροή
(reversed flow) στη διαστολική φάση. Στις περιπτώ-
σεις αυτές η καρδιά του εμβρύου όχι μόνον δεν μπο-
ρεί να προωθήσει το αίμα κατά τη διαστολική φάση,
αλλά από την πολύ αυξημένη αντίσταση γίνεται παλιν -
δρόμηση της ροής του αίματος και έτσι προκύπτει η
α νάστροφη καταγραφή στη βασική γραμμή της φα -
σμα τικής ανάλυσης (Εικ. 9.4). Αυτό το φαινόμενο είναι
η “κορυφή του παγόβουνου”, αφού, όταν εμφανιστεί,
ήδη το 70% του πλακούντα δεν λειτουργεί. Με την
κυ ματομορφή της ομφαλικής αρτηρίας λαμβάνονται
έμμεσα πληροφορίες για τη θρέψη και την οξυγόνω-
ση του εμβρύου. Πέρα από τις χαρακτηριστικές εικό-
νες φυσιολογικής ροής, ροής με αυξημένη αντίσταση
ή ανάστροφης ροής, υπάρχουν καμπύλες αναφοράς
που έχουν οι συσκευές υπερήχων και δίνουν την ερ-
μηνεία των μετρήσεων (Εικ. 9.2). 

Οι κυματομορφές των μητριαίων αρτηριών (ute-
rine artery Doppler waveforms – Ut A) λαμβάνονται
με τον εντοπισμό της δεξιάς μητριαίας αρτηρίας και

α κολούθως της αριστερής, αρχικά με το έγχρωμο
Dop pler και στη συνέχεια με την προσθήκη του φα-
σματικού Doppler, όπως αναφέρθηκε στις βασικές
γνώσεις από τη φυσική του Doppler (Εικ. 2.25). Η κε -
φα λή των υπερήχων τοποθετείται αρχικά στον δεξιό
λαγόνιο βόθρο, στο όριο μεταξύ τραχήλου και σώμα-
τος της μήτρας. Στο B-mode (δύο διαστάσεων υπε-
ρηχογράφημα) εμφανίζεται αρχικά ένα “χαώδες τοπίο”
από το παρατραχηλικό αγγειακό πλέγμα και στη συνέ -
χεια με το έγχρωμο Doppler εντοπίζεται η έξω λαγό-
νιος αρτηρία, που χρησιμεύει ως οδηγό σημείο. Με μι-
κρές μετακινήσεις αναγνωρίζεται η δεξιά μητριαία αρ-
τηρία που διασταυρώνεται κάθετα (αλλά όχι ανατο-
μικά) με τη δεξιά έξω λαγόνιο αρτηρία, για να ανέλθει
προς το σώμα της μήτρας. Η επιλογή όγκου δείγματος
(sample volume) και οι μετρήσεις γίνονται λίγο πάνω
από αυτό το σημείο, πριν η μητριαία αρτηρία διακλα -
δι  στεί στις τοξοειδείς αρτηρίες. Για να επιτευχθεί η
γωνία κάτω των 60° και να ληφθεί αξιόπιστη μέτρηση
στο φασματικό Doppler, η κεφαλή των υπερήχων
πρέπει να “βλέπει τα παπούτσια της εξεταζόμενης”, όπως
έλεγε ο Stuart Campbell (Εικ. 9.5). Η διαδικασία επα-
ναλαμβάνεται και στην αριστερή πλευρά. Εάν κατά
λάθος γίνει λήψη κυματομορφής από την έξω λαγόνιο

394 ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Εικόνα 9.5 α. Στο B-mode εμφανίζεται ένα χαώδες “τοπίο” από το παρατραχηλικό αγγειακό πλέγμα. β. Με το έγχρωμο Doppler
εντοπίζεται η έξω λαγόνιος αρτηρία, που χρησιμεύει ως οδηγό σημείο. γ. Με μικρή μετακίνη ση αναγνωρίζεται η μητριαία αρτηρία
που διασταυρώνεται με την έξω λαγόνιο αρτηρία, για να ανέλθει προς το σώμα της μήτρας. Ο όγκος δείγματος για τις μετρήσεις
τοποθετείται σε αυτό το σημείο. δ. Για να επιτευχθεί η γωνία κάτω των 60° και να ληφθεί αξιόπιστη μέτρηση στο φασματικό
Doppler, η κεφαλή των υπερήχων πρέπει να “βλέπει τα παπούτσια της εξεταζόμενης”.



αρτηρία, αυτή η εικόνα είναι χαρακτηριστική, δεν λαμ-
βάνεται υπόψη και επαναλαμβάνεται η διαδικασία για
τη λήψη από το σωστό αγγείο. Οι καταγραφές θα πρέ-
πει να λαμβάνονται σε απουσία σωματικών κινήσεων
από τη μητέρα. 

Όταν υπάρχει προώθηση του αίματος από την κυ-
κλοφορία της μητέρας προς την κοίτη πλακούντα με
φυσιολογική διάμετρο και υφή, τότε υπάρχει άνετη
ροή αίματος στις αιμολίμνες, τόσο στη συστολική,
όσο και στη διαστολική φάση, με χαμηλή αντίσταση
και φυσιολογική τελοδιαστολική ταχύτητα ροής (Εικ.
9.6). Όταν οι μητριαίες αρτηρίες αρδεύουν μια κοίτη
πλακούντα του οποίου η τροφοβλάστη έχει αδυναμία
να διεισδύσει στις σπειροειδείς αρτηρίες της μήτρας,
ώστε να ελαττώσει την αντίσταση ροής, τότε αυτή
παραμένει υψηλή. Η διαδικασία αυτή συμπληρώνεται
περί την 24 W με το δεύτερο κύμα διείσδυσης της

τρο φοβλάστης (second wave of trophoblast invasion)
και μετά από αυτή την εβδομάδα αναμένεται η πτώση
της αντίστασης στη ροή των μητριαίων αρτηριών
(Har rington KF, et al, 1991). Έτσι, εφαρμογή του Dop -
pler των μητριαίων αρτηριών στις 23-26 W (αντί των
19-22 W) αυξάνει την προγνωστική αξία για την κακή
έκβαση της εγκυμοσύνης. Στην πράξη επιφέρει ως
αποτέλεσμα μικρότερο ποσοστό αγχωμένων μητέ-
ρων, που στο μεταξύ θα έχουν ενημερωθεί από το
διαδίκτυο για όλες τις επιπλοκές που μπορεί να έχουν
από τη διαπίστωση αυξημένων αντιστάσεων στις 19-
22 W (Schwarze A, et al, 2005).

Εάν η αντίσταση ροής είναι με μέση τιμή PI (pulsa -
tility index) πάνω από την 95η θέση, στη συνέχεια εκ-
δηλώνεται κλινικά η μητροπλακουντιακή ανεπάρκεια
(maternal vascular malperfusion – MVM). Οι πλακούν-
τες αυτοί σε μεγάλο ποσοστό εμφανίζουν έμφρα κτα,
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Εικόνα 9.6 α. Φυσιολογικά υπάρχει άνετη ροή τόσο στη συστολική, όσο και στη διαστολική φάση με χαμηλή αντίσταση και φυ -
σιο λογική τελοδιαστολική ταχύτητα ροής (PSV=75.35 cm/s, EDV=41.69 cm/s, RI=0.45 και PI=0.62). β. Όταν οι μητριαίες αρτηρίες
αρδεύουν κοίτη πλακούντα που έχει μικρή διάμετρο, ίνωση και θρομβώσεις, τότε υπάρχει αντίσταση στη ροή του αίματος με
υψηλή συστολική ταχύτητα και ελάττωση της τελοδιαστολικής ταχύτητας (PSV = 99.25 cm/s, EDV = 38.25 cm/s, RI = 0.61 και
PI = 1.07. γ, δ. Σε σοβαρές περιπτώσεις πέρα από την πολύ χαμηλή τελοδιαστολική ταχύ τητα, εμφανίζονται χαρακτηριστικές
εγκοπές (βέλη), επειδή υπάρχει αυτή η αυξημένη αντίσταση. Όταν και οι δύο μητριαίες αρτηρίες εμφανίζουν αυξημένη αντίσταση
ροής με εγκοπές, τότε υπάρχει 80% πιθανότητα για αποκόλληση του πλακούντα, υπολειπόμενη ανάπτυξη και ενδομήτριο θάνατο
του εμβρύου. (Δεξιά PSV = 132.07 cm/s, EDV = 39.39 cm/s, RI = 0.70 και PI = 1.50 και αριστερά PSV = 107.35 cm/s, EDV = 8.88 cm/s,
RI = 0.92 και PI = 3.38). To Doppler των μητριαίων της περίπτωσης στην Εικόνα 9.15Α. 



εκφύλιση της συγκυτιοτροφοβλάστης με αντικατά-
σταση από ινώδη ιστό, καθώς και αθηρωμάτωση, ενώ
έχουν μικρό μέγεθος, μικρή διάμετρο και πάχος (Εικ.
9.6). Σε σοβαρές περιπτώσεις πέρα από την πολύ χα-
μηλή τελοδιαστολική ταχύτητα, εμφανίζονται χαρα-
κτηριστικές εγκοπές (notches), επειδή ακριβώς υ πάρ -
χει αυτή η αυξημένη αντίσταση στις μητριαίες αρτη-
ρίες (Εικ. 9.6). Όταν και οι δύο μητριαίες αρτηρίες εμ-
φανίζουν αυξημένη αντίσταση ροής με εγκοπές, τότε
η κλασική γνώση είναι ότι υπάρχει 80% πιθανότητα

για αποκόλληση του πλακούντα, υπολειπόμενη ανά-
πτυξη και ενδομήτριο θάνατο του εμβρύου. Έτσι, λαμ-
βάνονται έμμεσα πληροφορίες για τη θρέψη και την
οξυγόνωση του εμβρύου και επιπλέον πληροφορίες
για επικείμενη αποκόλληση του πλακούντα και η έγ-
κυος γυναίκα επιλέγεται για στενότερη παρακολούθη -
ση. Οι εικόνες φυσιολογικής ροής ή ροής με αυξημένη
αντίσταση και εγκοπές είναι χαρακτηριστικές, αλλά
υπάρχουν καμπύλες αναφοράς που παρέχουν οι συ-
σκευές υπερήχων και δίνουν την ερμηνεία των μετρή-
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Εικόνα 9.7A α. Έμβρυο 29+0 W, το εξάγωνο του Willis. β. Η εικόνα μεγεθύνεται και με το Power Doppler αναγνωρίζεται το ε ξά -
γω νο του Willis με τη μέση εγκεφαλική αρτηρία να εμφανίζεται κάθετα στην εικόνα και πλησιέστερα στην κεφαλή των υπερήχων.
Η γωνία μεταξύ δέσμης υπερήχων και της ροής του αίματος είναι ιδανική από μόνη της κοντά στις 0°. Η επιλογή όγκου δείγματος
(sample volume) γίνεται στο εγγύς τριτημόριο της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας κοντά στην έκφυσή της από την έσω καρωτίδα. 

Εικόνα 9.7B α. Η κυματομορφή της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας φυσιολογικά εμφανίζει στη διαστολική φάση αυξη μέ νη αντίστα -
ση και ελάττωση της τελοδιαστολικής ταχύτητας ροής (EDV = 8.74 cm/sec), αφού διατηρείται ο τόνος του αγγείου (RI=0.84 και
PI = 1.91). β. Σε περιπτώσεις ενδομήτριας υποξίας το έμβρυο, σε μια προσπάθεια διατήρησης της οξυγόνωσης του εγκεφάλου
του, χαλαρώνει τον τόνο των αγγείων και διαστέλλει τις εγκεφαλικές αρτηρίες, για να αυξήσει την παροχή αίματος και οξυγόνου.
Έτσι, η ροή εμφανίζει στη διαστολική φάση ελαττωμένη αντίσταση και αύ ξη ση της τελοδιαστολικής ταχύτητας ροής (EDV=26.53
cm/sec, RI = 0.73 και PI = 1.27). Η μητέρα εμφάνισε προεκλαμψία στις 36 W και το θήλυ έμβρυο μία ώρα αργότερα γεννήθηκε με
εκλεκτική καισαρική τομή με το αμνιακό υγρό να είναι “εντόνως κεχρωσμένο”, χωρίς να είναι σε τοκετό. Σήμερα είναι 17 ετών και
εί ναι καλά στην υγεία της. HR: οι σφύξεις του εμβρύου. 



σεων (Εικ. 9.2).
Η κυματομορφή της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας

(middle cerebral artery Doppler waveform – MCA)
λαμβάνεται σε μια μεγέθυνση εγκάρσιας τομής του
κρανίου και του εγκεφάλου, ώστε να εμφανίζονται οι
οπτικοί θάλαμοι και οι πτέρυγες των σφηνοειδών ο -
στών. Με την προσθήκη του έγχρωμου Doppler (προ-
τιμότερο το Power Doppler) αναγνωρίζεται το εξάγω -
νο του Willis με τη μέση εγκεφαλική αρτηρία να εμφα -
νίζεται κάθετα στην εικόνα και πλησιέστερα στην κε-
φαλή των υπέρηχων (Εικ. 9.7Α). Η γωνία μεταξύ δέ-
σμης υπερήχων και της ροής του αίματος είναι ιδανική
από μόνη της, κοντά στις 0°, και έτσι θα πρέπει να δια-
τηρηθεί, πριν το έμβρυο κινηθεί. Η επιλογή όγκου
δείγματος (sample volume) και οι μετρήσεις γίνονται
στο εγγύς τριτημόριο της μέσης εγκεφαλικής αρτη-
ρίας κοντά στην έκφυσή της από την έσω καρωτίδα,
επειδή η συστολική ταχύτητα ελαττώνεται με την από-
σταση από το σημείο της έκφυσης του αγγείου. Η κυ -
μα τομορφή της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας φυσιο-
λογικά εμφανίζει στη διαστολική φάση αυξημένη αντί -
σταση και ελάττωση της τελοδιαστολικής ταχύτητας
ροής, αφού διατηρείται φυσιολογικός ο τόνος του αγ-
γείου. Σε περιπτώσεις ενδομήτριας υποξίας το έμ-
βρυο, σε μια προσπάθεια διατήρησης της οξυγόνω-
σης του εγκεφάλου του, χαλαρώνει τον τόνο των αγ-
γείων και διαστέλλει τις εγκεφαλικές αρτηρίες, για να
αυξήσει την παροχή αίματος και οξυγόνου. Έτσι, η
ροή εμφανίζει στη διαστολική φάση ελαττωμένη αντί -
σταση και αύξηση της τελοδιαστολικής ταχύτητας
ροής (Εικ. 9.7Β). Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές, αλλά
υπάρχουν καμπύλες αναφοράς που παρέχουν οι συ-
σκευές υπερήχων και δίνουν την ερμηνεία των μετρή-
σεων (Εικ. 9.16Β). 

Ακόμα βλέποντας τη μέγιστη συστολική ταχύτητα
ροής στη μέση εγκεφαλική αρτηρία (MCA peak systo -
lic velocity – PSV) που καταγράφεται αυτόματα στον

οθόνη της συσκευής, στο επάνω μέρος του πίνακα
με τρήσεων του φασματικού Doppler, μπορεί να έχει
αξιόπιστα στοιχεία για ύπαρξη αναιμίας στο έμβρυο,
αλλά και για πρόβλεψη επικείμενου θανάτου σε έμ-
βρυα με υπολειπόμενη ανάπτυξη (Mari G, et al, 2007).
Το γεγονός ότι το έμβρυο αγωνίζεται να διατηρήσει
την οξυγόνωση του εγκεφάλου του δεν σημαίνει ότι
τα καταφέρνει κιόλας, ειδικά εάν η αιτία που προκαλεί
την υποξία έχει χρονιότητα και μπορεί να καταλήξει
σε ενδομήτριο θάνατο σε υποξική-ισχαιμική εγκεφα-
λοπάθεια ή σε μη αναστρέψιμη εγκεφαλική παράλυ-
ση. Έτσι, εάν η κυματομορφή σε επαναλαμβανόμενες
μετρήσεις δείχνει σταθερά την εικόνα “της οικονομίας
του εγκεφάλου” (“brain-sparing” effect), προγραμμα-
τίζεται ο τερματισμός της εγκυμοσύνης. Την τελευταία
δεκαετία δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στο εγκεφαλο-
πλα  κουντιακό πηλίκο, που περιγράφεται στη συνέχεια. 

Το εγκεφαλο-πλακουντιακό πηλίκο (cerebro-pla-
cental ratio – CPR) είναι το PI της μέσης εγκεφαλικής
αρτηρίας διά του PI της ομφαλικής αρτηρίας (CPR =
MCA PI / UA PI) και πλεονεκτεί στην πρωιμότερη ανα-
γνώριση της ανακατανομής της κυκλοφορίας από ό,τι
ανιχνεύουν οι δείκτες αυτοί μεμονωμένα. H διεθνής
συ ναίνεση εμπειρογνωμόνων (Delphi consensus) προ -
τείνει ως κριτήρια Doppler για την αναγνώριση της
εμβρυϊκής καθυστέρησης της ανάπτυξης εγκεφαλο-
πλακουντιακό πηλίκο (CPR) κάτω από την 5η εκατο -
στι αία θέση και PI μητριαίων αρτηριών πάνω από την
95η εκατοστιαία θέση. Θεωρείται ότι έτσι υπάρχει κα-
λύτερη πρόβλεψη της εμβρυϊκής υποξίας (Gordijn SJ,
et al, 2016). Ένα μη φυσιολογικό εγκεφαλο-πλακουν-
τιακό πηλίκο στο διάγραμμα της φυσιολογικής διακύ -
μανσης μπορεί να προκύψει, όταν: Ι. Το PI της μέσης
εγκεφαλικής αρτηρίας είναι χαμηλό και το PI της ομφα -
λικής αρτηρίας είναι υψηλό (κλασική περίπτωση ανα-
κατανομής της κυκλοφορίας) (Σχ. 9.5). ΙΙ. Το PI μέσης
εγκεφαλικής αρτηρίας είναι στα κατώτερα φυσιολο-
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Σχήμα 9.5 Πρώτο υποθετικό παράδειγμα. Εγκυμοσύνη 33+0 W. α. Το PI της ομφαλικής αρτηρίας καταγράφεται 1.6 (υψηλό) και
β. το PI της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας είναι 0.8 (χαμηλό). γ. Μη φυσιολογικό εγκεφαλο-πλακουντιακό πηλίκο CPR=0.5. Υπάρχει
η κλασική ανακατανομή της κυκλοφορίας (“brain-sparing” effect). Τα διαγράμματα έγιναν με τις τιμές αναφοράς του Fetal Medicine
Foundation.



γικά όρια και το PI ομφαλικής αρτηρίας είναι στα ανώ-
τερα φυσιολογικά όρια (ανακατανομή της κυκλοφο-
ρίας με φυσιολογικούς δείκτες) (Σχ. 9.6) και ΙΙΙ. Το PI
της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας είναι χαμηλό και το
PI της ομφαλικής αρτηρίας εντός φυσιολογικών ορίων
(ο εξετάζων μπορεί να παραπλανηθεί ότι δεν υπάρχει
κίνδυνος για περιγεννητική ασφυξία, εάν εκτιμηθεί
μό νον η ομφαλική αρτηρία) (Σχ. 9.7). Έτσι, με βάση
το εγκεφαλο-πλακουντιακό πηλίκο μπορεί να ανιχνευ -
θεί ανακατανομή της κυκλοφορίας με φυσιολογικό
PI ομφαλικής αρτηρίας, αλλά μη φυσιολογικό PI της
μέ σης εγκεφαλικής αρτηρίας ή ακόμα και αν το PI της
ομφαλικής αρτηρίας και το PI μέσης εγκεφαλικής αρ-
τηρίας βρίσκονται εντός φυσιολογικών ορίων (De Vo-
re GR, 2015, Morales-Roselló J, Khalil A, 2015). Έχοντας
κάποιος κάνει τις μετρήσεις μπορεί να υπολογίσει το
εγκεφαλο-πλακουντιακό πηλίκο, έχοντας ανατρέξει
στα διαγράμματα με τις φυσιολογικές τιμές αναφοράς
του Fetal Medicine Foundation (Ciobanu A, et al, 2019
a).

Η κυματομορφή εμβρυϊκού φλεβώδους πόρου
(fetal Ductus Venosus Doppler waveform – DV) προ-
κύπτει από ένα μικρό αγγείο που συνδέει την ενδοη -
πα τική πορεία της ομφαλικής φλέβας από τον αριστε -
ρό λοβό του ήπατος, με την κάτω κοίλη φλέβα στην
είσοδό της στον δεξιό κόλπο. Η σημασία του περιγρά-
φεται στο κεφάλαιο για την ανίχνευση χρωμοσωμικών
ανωμαλιών στις 11-13 W. Η απεικόνιση του φλεβώ-
δους πόρου γίνεται με το έγχρωμο Doppler σε μια ε -
πιμήκη διατομή του σώματος του εμβρύου και εστιά-
ζοντας στην έντονα φωτεινή (κίτρινη) απεικόνιση της
δια δρομής της ομφαλικής φλέβας. Η ίδια φωτεινή
απεικόνιση μπορεί να γίνει και σε εγκάρσια διατομή
του σώματος του εμβρύου, αλλά προτιμάται η επιμή-
κης διατομή. Ο φλεβώδης πόρος έχει πολύ μικρότερη
διάμετρο (το 1/3) από την ομφαλική φλέβα και το αίμα
που ρέει σε αυτόν αναγκάζεται να ρέει με μεγάλη τα-
χύτητα, όπως στην πιεσμένη άκρη του λάστιχου του
πο τίσματος. Αυτή η αυξημένη ταχύτητα με τη στροβι -
λώδη ροή είναι που εμφανίζεται στο έγχρωμο Dop -
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Σχήμα 9.6 Δεύτερο υποθετικό παράδειγμα. Εγκυμοσύνη 38+0 W. α. Το PI της ομφαλικής αρτηρίας καταγράφεται 1.2 (ανώτερα
φυσιολογικά όρια) και β. το PI της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας είναι 1.15 (κατώτερα φυσιολογικά όρια). γ. Μη φυσιολογικό εγ-
κεφαλο-πλακουντιακό πηλίκο CPR=1.03. Έτσι μπορεί να ανιχνευθεί ανακατανομή της κυκλοφορίας με φυσιολογικό PI ομφαλικής
αρτηρίας και φυσιολογικό PI της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Τα διαγράμματα έγιναν με τις τιμές αναφοράς του Fetal Medicine
Foundation.
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Σχήμα 9.7 Τρίτο υποθετικό παράδειγμα. Εγκυμοσύνη 38+0 W. α. Το PI της ομφαλικής αρτηρίας υπολογίζεται 0.9 (εντός φυσιολο -
γι κών ορίων) και β. το PI της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας είναι 0.6 (χαμηλό). γ. Μη φυσιολογικό εγκεφαλο-πλακουντιακό πηλίκο
CPR=0.67. Υπάρχει ανακατανομή της κυκλοφορίας με φυσιολογικό PI ομφαλικής αρτηρίας. Ο εξετάζων μπορεί να παραπλανηθεί
ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για περιγεννητική ασφυξία, εάν εκτιμηθεί μόνον η ομφαλική αρτηρία. Τα διαγράμματα έγιναν με τις τι -
μές αναφοράς του Fetal Medicine Foundation.



pler ως φωτεινή περιοχή (aliasing effect) και προσδι -
ορίζει τη θέση λήψης της κυματομορφής. Στο έγχρω-
μο Doppler εμφανίζεται χρώμα έντονα κίτρινο που
αντιστοιχεί στις υψηλές ταχύτητες ροής και εκεί ακρι-
βώς τοποθετείται η επιλογή όγκου δείγματος (sample
volume) για τη λήψη της χαρακτηριστικής κυματο-
μορφής. 

Φυσιολογικά η ροή αίματος στον φλεβώδη πόρο
παράγει χαρακτηριστική, διφασική καταγραφή (Εικ.
6.17). Στην πρώτη φάση το πρώτο και υψηλότερο
έπαρμα αντιστοιχεί στην φάση της συστολής των κοι-
λιών (S-wave) και χαρακτηρίζεται από υψηλή ταχύ-
τητα. Το δεύτερο χαμηλότερο έπαρμα αντιστοιχεί στη
φάση της διαστολής των κοιλιών (D-wave), το άνοιγμα
των κολποκοιλιακών βαλβίδων και τη δίοδο αίματος
από τους κόλπους στις κοιλίες (φάση της πρώιμης δια-
στολής των κοιλιών). Στη δεύτερη φάση το κατώτερο
τμήμα της αντιστοιχεί στη συστολή των κόλπων (a-
wave) και την όψιμη διαστολή των κοιλιών. Η εκτίμη-
ση της κυματομορφής στον φλεβώδη πόρο είναι πο-
σοτική και ποιοτική. Ο δείκτης παλμικότητας (DV-PI)
αποτελεί τον λεγόμενο ποσοτικό δείκτη, ενώ η κυμα-
τομορφή χαρακτηρίζεται επιπλέον και από έναν ποι-
οτικό δείκτη: την παρουσία/απουσία ή την αρνητικο-
ποίηση του a-κύματος στη φάση της συστολής των
κόλπων (DV-AR). Η κυματομορφή Doppler στον φλε-
βώδη πόρο θεωρείται φυσιολογική, εάν το a-κύμα εί-
ναι θετικό ή ελλείπει, και παθολογική, εάν το a-κύμα
είναι ανεστραμμένο (Εικ. 9.8). Μια εναλλακτική προ-
σέγγιση βασίζεται στην ποσοτικοποίηση των κυμα-
τομορφών του φλεβώδους πόρου χρησιμοποιώντας
δείκτες, όπως ο δείκτης παλμικότητας για τις φλέβες
(pulsatility index for veins). Προϋπόθεση είναι το έμ-
βρυο να μην κινείται ή κάνει αναπνευστικές κινήσεις
και να προλάβει κανείς να κάνει όλες τις ρυθμίσεις,

ώστε η κυματομορφή του φλεβώδους πόρου να είναι
κλινικά αξιοποιήσιμη. 

Εκτίμηση της ανάπτυξης του εμβρύου 
Η ανάπτυξη ορίζεται υπερηχογραφικά ως η αύξηση
συ γκεκριμένων γεωμετρικών χαρακτηριστικών του
εμβρύου σε συνάρτηση με τον χρόνο. Έτσι, δίνεται η
δυνατότητα για αναγνώριση εμβρύων με ανάπτυξη
που υπολείπεται του φυσιολογικού ή αντίθετα με ανά-
πτυξη μεγαλύτερη από αυτή που αναμενόταν σε σχέ-
ση με την εβδομάδα που γίνεται η εξέταση. Σε έμβρυα
που εμφανίζουν υπολειπόμενη ανάπτυξη από υπο -
θρε ψία και μειωμένη παροχή οξυγόνου, είναι δυνατόν
έγκαιρα να διαπιστωθεί επιδείνωση της κατάστασης
και έτσι να δοθεί η δυνατότητα να διασωθεί το έμβρυο
με πρόωρο τερματισμό της εγκυμοσύνης. Δυσκολίες
καμιά φορά υπάρχουν στο να διακριθεί η πραγματικά
υπολειπόμενη ανάπτυξη από άλλες καταστάσεις, όπως
κάποιο γενετικό σύνδρομο, που δεν έγινε εμφα νές σε
προηγούμενο υπερηχογραφικό έλεγχο. Το χαμηλό
βά ρος του εμβρύου μπορεί να οφείλεται σε κακή δια-
τροφή και χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της
μητέρας, αλλά και σε υπέρταση, προεκλαμψία, σακχα -
ρώδη διαβήτη εγκυμοσύνης, συστηματικό ερυθημα-
τώδη λύκο ή θρομβοφιλία. Στο έμβρυο μπορεί να υ -
πάρχει καρδιακή ανωμαλία, χρωμοσωμική ή γενετική
ανωμαλία, ιογενής λοίμωξη ή να είναι πολύδυμη η εγ-
κυμοσύνη. Όμως, η μητροπλακουντιακή ανεπάρκεια
(uteroplacental insufficiency) αποτελεί την πιο συχνή
αιτία, για να μην αναπτύσσεται φυσιολογικά ένα κατά
τα άλλα φυσιολογικό έμβρυο. Η υπολειπόμενη ενδο-
μήτρια ανάπτυξη, αν και περιγράφηκε από το 1947,
μόνο το 1970 αναγνωρίστηκε ως σοβαρή παθολογική
κατάσταση. Μέχρι τότε όλα τα νεογέννητα κάτω από
2.500 g θεωρούνταν πρόωρα. 

Ανάπτυξη ανάλογη για την ηλικία του εμβρύου
(appropriate for gestational age – AGA) ορίζεται ένα
εκτιμώμενο βάρος εμβρύου (EFW) που βρίσκεται με-
ταξύ της 10ης και 90ής εκατοστιαίας θέσης, ανάλογα
με την ηλικία εγκυμοσύνης στα διαγράμματα ανάπτυ-
ξης (Εικ. 9.1). Έτσι, θεωρείται ότι το ιδανικό βάρος είναι
αυτό που αντιστοιχεί στην 50ή εκατοστιαία θέση ανά-
πτυξης. Αυτός ο ορισμός βασίζεται στο ότι έμβρυα με
μικρότερο ή μεγαλύτερο βάρος βρίσκονται σε κίνδυ-
νο για μεγαλύτερη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Μι-
κρό για την ηλικία εγκυμοσύνης έμβρυο (small for
gestational age – SGA) χαρακτηρίζεται αυτό που το
εκτιμώμενο βάρος ή η περίμετρος της κοιλίας του
(EFW ή AC) είναι κάτω από τη 10η εκατοστιαία θέση
αν άπτυξης. Ο χαρακτηρισμός αυτός περιλαμβάνει
ένα ετερογενές σύνολο μικρών αλλά υγιών εμβρύων
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Εικόνα 9.8 Έγκυος 41 ετών 32+0 W με αντιφωσφολιπι δι κό
σύνδρομο. H κυματομορφή στον φλεβώδη πόρο χα  ρα κτη -
ρίζεται φυσιολογική από την ύπαρξη του a-κύματος στη φάση
της συστολής των κόλπων (διπλό βέλος). 



και άλλων μικρών από μητροπλακουντιακή ανεπάρ-
κεια, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ενδομητρίου
θανάτου (intrauterine death – IUD), σε σύγκριση με
έμβρυα που δεν είναι μικρά (non SGA) (Σχ. 9.3). Με-
γαλύτερος είναι ο κίνδυνος για αυτά που βρίσκονται
κάτω από την 3η εκατοστιαία θέση ανάπτυξης. Έμ-
βρυο με καθυστέρηση στην ανάπτυξη (fetal growth
restriction – FGR), που αναφέρεται επίσης ως ενδομή -
τρια καθυστέρηση της ανάπτυξης (intrauterine growth
restriction – IUGR) και συχνά σχετίζεται με μικρό για
την ηλικία εγκυμοσύνης (SGA), χαρακτηρίζεται το έμ-
βρυο που δεν έχει φθάσει στην ανάπτυξη που με βά-
ση γενετικούς παράγοντες θα μπορούσε να φτάσει
(growth potential) (Σχ. 9.3). Τα έμβρυα αυτά ελαττώ-
νουν την ταχύτητα ανάπτυξης του εκτιμώμενου βά-
ρους ή της περιμέτρου της κοιλίας τους (EFW ή AC)
με  ταξύ 28 W και 36 W. Η υπερηχογραφική εξέταση
στις 36 W (35+0 με 36+6 W) βρέθηκε να είναι πιο απο-
τελεσματική από αυτή στις 32 W (31+0 με 33+6 W)
στην ανίχνευση της καθυστέρησης στην ανάπτυξη
(Ciobanu A, et al, 2019, B). 

Η κύρια διαφορά μεταξύ μικρού για την ηλικία ε -
γκυ μοσύνης έμβρυο (SGA) και εμβρύου με καθυστέ -
ρη ση στην ανάπτυξη (FGR) είναι ότι το μικρό έμβρυο
μπορεί να είναι μικρό, αλλά χωρίς κίνδυνο για κακή
έκβαση, ενώ ένα έμβρυο με καθυστέρηση στην ανά-
πτυξη που είναι κάτω από τη 10η εκατοστιαία θέση
είναι σε κίνδυνο για ανεπιθύμητη περιγεννητική και
νευροαναπτυξιακή έκβαση. Αυτά τα έμβρυα αργότε-
ρα, στην ενηλικίωση, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο
να εμφανίσουν υπέρταση, μεταβολικό σύνδρομο, αν-
τίσταση στην ινσουλίνη, σακχαρώδη διαβήτη τύπου
2, στεφανιαία νόσο και εγκεφαλικό επεισόδιο. Όμως
η αναγνώριση εμβρύου με καθυστέρηση στην ανάπτυξη
δεν είναι εύκολη, καθώς η αναγνώριση δεν βασίζεται
σε μία μόνο μέτρηση, αλλά απαιτούνται τουλάχιστον
δύο υπερηχογραφικοί έλεγχοι σε διαφορετικά χρονικά
διαστήματα που να απέχουν μεταξύ τους τρεις εβδο-
μάδες. Μετρήσεις ανά δύο εβδομάδες έδωσαν ψευ-
δώς θετικές τιμές για καθυστέρηση της ανάπτυξης
(FGR) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10% και υψηλότε -
ρα ποσοστά προς το τέλος του τρίτου τριμήνου. Όμως,
δεν αποκλείονται πιο συχνά υπερηχογραφήματα, όταν
υπάρχει κλινική ένδειξη. 

H διεθνής συναίνεση εμπειρογνωμόνων (Delphi
consensus) πρότεινε πρόσφατα ότι, εφόσον η μέτρη-
ση του εκτιμώμενου βάρους ή η περίμετρος της κοι-
λίας των εμβρύων (EFW ή AC) είναι κάτω από την 3η
εκατοστιαία θέση (Hadlock growth standard), αυτό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το μοναδικό διαγνω-
στικό κριτήριο καθυστέρησης στην ανάπτυξη (FGR).

Σε περίπτωση που το εκτιμώμενο βάρος ή η περίμε-
τρος της κοιλίας (EFW ή AC) είναι κάτω από τη 10η ε -
κατοστιαία θέση, η διάγνωση “καθυστέρηση στην α -
νάπτυξη” θα πρέπει να τίθεται μόνο σε συνδυασμό με
άλλες παραμέτρους. Το ιστορικό και τα συμπτώματα
της μητέρας, η εκτίμηση αμνιακού υγρού και το Dop-
pler δίνουν στοιχεία που μπορεί να βοηθήσουν στην
αναγνώριση εμβρύων που διατρέχουν κίνδυνο. Έχουν
ταξινομηθεί σε δύο τύπους, την καθυστερημένη ανά-
πτυξη πρώιμης έναρξης (early-onset fetal growth re-
striction), που αναγνωρίζεται πριν από τις 32 W, και
την καθυστερημένη ανάπτυξη όψιμης έναρξης (late-
onset fetal growth restriction), που αναγνωρίζεται με-
τά από τις 32 W. Έμβρυα με ενδείξεις για καθυστέρη-
ση της ανάπτυξης (που δεν μπορούν να πετύχουν την
ανάπτυξη που θα μπορούσαν), δεν είναι απαραίτητα
μικρά για την ηλικία εγκυμοσύνης. Αντίστοιχα, όλα τα
μικρά για την ηλικία εγκυμοσύνης έμβρυα δεν είναι
από καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Παραδοσιακά, η
συμμετρία των αναλογιών του εμβρυϊκού σώματος
θεωρήθηκε ως ενδεικτική της υποκείμενης αιτιολο-
γίας για την ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης,
με το συμμετρικό IUGR να αντιστοιχεί σε εμβρυϊκή
ανευπλοειδία και το προοδευτικά ασύμμετρο IUGR
να υποδηλώνει ανεπάρκεια του πλακούντα. Ωστόσο,
η εμβρυϊκή ανευπλοειδία μπορεί να οδηγήσει σε α -
σύμμετρο IUGR και η ανεπάρκεια του πλακούντα μπο-
ρεί να οδηγήσει σε συμμετρικό IUGR (Salomon LJ, et
al, 2019). Τα έμβρυα αυτά που έχουν χάσει το γλυκο-
γόνο του ήπατος και έχοντας πολύ ελαττωμένο υπο-
δόριο λίπος μπορεί ως νεογνά να υποπέσουν εύκολα
σε κατάσταση υπογλυκαιμίας, ενώ αδυνατούν να δια-
τηρήσουν σταθερή τη θερμοκρασία του σώματός
τους. Σε περίπτωση που το έμβρυο είναι και πρόωρο,
το πρόβλημα είναι σύνθετο.

Μεγάλο για την ηλικία εγκυμοσύνης έμβρυο (lar -
ge for gestational age – LGA) είναι αυτό που το βάρος
του ή η περίμετρος της κοιλίας του (EFW ή AC) βρίσκε -
ται πάνω από την 90ή εκατοστιαία θέση ανάπτυξης
(μακροσωμικό-macrosomic) και υπάρχει πάλι αυξημέ -
νος κίνδυνος για επιπλοκές στον τοκετό και μεγαλύτε -
ρη νοσηρότητα και θνησιμότητα (Εικ. 9.3). Η «μακρο-
σωμία» ως όρος συνήθως αναφέρεται σε ένα βάρος
πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο (4.000 ή 4.500 g).
Τα μακροσωμικά έμβρυα εμφανίζουν περιγεννητική
θνησιμότητα αυξημένη 5 φορές σε σχέση με αυτά
που γεννιούνται με φυσιολογικό βάρος. Ειδικά για τα
έμβρυα των διαβητικών μητέρων υπάρχει αυξημένη
συχνότητα “ανεξήγητων” εμβρυϊκών θανάτων, ιδιαί-
τερα τις τελευταίες εβδομάδες. Οι Rackham και συν.
το 2009 δημοσίευσαν ότι σε 93 περιγεννητικούς θανά -
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