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Πιλοτική μελέτη 
αξιολόγησης της αυχενι-

κής διαφάνειας και της
ανατομίας του εμβρύου

στο 1ο τρίμηνο της κύη-
σης με τη χρήση της 2D
και 3D υπερηχογραφίας

Περίληψη
Σκοπός: Η αξιολόγηση της τρισδιάστατης υπερηχογραφίας ως
εναλλακτική μέθοδος για τον έλεγχο της ανατομίας του εμβρύ-
ου και τον προσδιορισμό της αυχενικής διαφάνειας  στο 1ο  τρί-
μηνο της κύησης σε επίτοκες χαμηλού κινδύνου.  
Μέθοδος: Προοπτική μελέτη 199 επιτόκων που υποβάλλονται
στο υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου. Στις επίτοκες αυτές η αυ-
χενική διαφάνεια και η ανατομία του εμβρύου αξιολογείται πέ-
ραν της δυσδιάστατης υπερηχογραφίας και με   τη χρήση τρισ-
διάστατης υπερηχογραφίας μετά το πέρας της συμβατικής εξέ-
τασης με 3-D όγκους (volumes) που έχουν ληφθεί.
Αποτελέσματα: Σε κάποιες από τις παραμέτρους η 3-D μέθοδος
πλησιάζει τη συμβατική. Τέτοιες είναι ο προσδιορισμός του μή-
κους CRL του εμβρύου, 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%). Κάποιες από τις ανατομικές παραμέτρους έδωσαν ποσο-
στά με διαφορά στατιστικά σημαντική μεταξύ των δύο μεθόδων.
Το ρινικό οστό αναγνωρίστηκε στο 62,1%, ο στόμαχος στο 85,9%
ενώ η ουροδόχος κύστης στο 57,3% των περιπτώσεων. Η αυχενι-
κή διαφάνεια προσδιορίστηκε με ακρίβεια στις μισές από τις πε-
ριπτώσεις συγκριτικά με τις μετρήσεις ελέγχου (2-D). 
Συμπεράσματα: Η εξέταση τρισδιάστατων εικόνων από μόνη
της, δεν επαρκεί για τη λεπτομερή εξέταση του εμβρύου στο 1ο
τρίμηνο της κύησης. Εντούτοις η μέθοδος μπορεί να υποβληθεί
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σε τροποποιήσεις που θα βελτιώσουν τα αποτε-
λέσματα και είναι δυνατό να την καθιερώσουν
ως μέθοδο διάγνωσης στο μέλλον.

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

ση Α' τριμήνου, Αυχενική διαφάνεια.

Εισαγωγή
Η τρισδιάστατη απεικόνιση προσφέρει μία
ρεαλιστικότερη εικόνα  του αντικειμένου που
εξετάζεται. Οι πολυάριθμες εφαρμογές της
αποτελούν ισχυρό επιχείρημα της αποτελε-
σματικότητας της αλλά και της ραγδαίας με-
τάβασης από τις κλασικότερες δυσδιάστατες
μεθόδους σε μοντέρνες τρισδιάστατες και
σύνθετες απεικονίσεις.
Ένας από τους τομείς στους οποίους η τρισ-
διάστατη υπερηχογραφία αναπτύσσεται με
ταχύτατο ρυθμό είναι η υπερηχοκαρδιογρα-
φία και αγγειογραφία, με την οποία αξιολο-
γούνται οι δυναμικές παράμετροι της καρδια-
κής λειτουργίας, διεξάγονται αγγειοχειρουρ-
γικές αιματηρές διαδικασίες υπό συνεχή
τρισδιάστατη επίβλεψη, απεικονίζονται οι
ισχαιμικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου και οι
αθηρωματικές πλάκες εντός των αγγείων,
ενώ με τα σύγχρονα λογισμικά προσδιορίζε-
ται ο όγκος τους.1-10 Αλλά και σε άλλες ειδι-
κότητες, όπως η ουρολογία, η τρισδιάστατη
υπερηχογραφία βρίσκει εφαρμογές στον
προσδιορισμό του όγκου της ουροδόχου κύ-
στης11, στη παθολογία των νεφρών,12,13 καθώς
και στη μελέτη του μεγέθους και της υφής του
προστάτου,14 ενώ στη γαστρεντερολογία χρη-
σιμοποιείται στη τρισδιάστατη μελέτη του
ήπατος.15,16

Στη γυναικολογία η τρισδιάστατη υπερηχο-
γραφία εφαρμόζεται σε πολυάριθμους τομείς
που περιλαμβάνουν την εξέταση των μα-
στών17-21 και τη λήψη βιοψιών, στην εξέταση
του ενδομητρίου με απλή τρισδιάστατη υπε-
ρηχογραφία22 ή με διυδρο-υπερηχογραφία23

για τη βέλτιστη απεικόνιση του πυθμένα της
μήτρας, καθώς και στην εξέταση των ωοθη-
κών τόσο στη πρόκληση ωοθηλακιορρηξίας,
όσο και στη παρακολούθηση ενδοκρινολογι-
κών διαταραχών που αφορούν στις ωοθή-
κες.24-28 Επίσης στη διεθνή βιβλιογραφία

αναφέρονται δεκάδες ερευνητικά πρωτόκολ-
λα 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.29-41

Πέρα από την υπερηχογραφία η τρισδιάστα-
τη εξέταση είναι δημοφιλής και σε άλλες
απεικονιστικές μεθόδους όπως η ανασχεδια-
σμένη αξονική τομογραφία (CT,
Computerized Tomography) και η αντίστοιχη
μαγνητική τομογραφία (MRI, Magnetic
Resonance Imaging). Με τη χρήση ειδικού
υπολογιστή μπορούν να αναπλάσουν την
τρισδιάστατη εικόνα τμημάτων του ανθρώπι-
νου σώματος από πολλαπλές εγκάρσιες το-
μές, και να την αναπαραστήσουν στο χώρο. Η
συγκεκριμένη μέθοδος βρίσκει εφαρμογές
στη νευρολογία και τη στερεοτακτική νευρο-
χειρουργική, όπου επιτρέπει την αναπαρά-
σταση του εγκεφάλου στο χώρο, και τη διεξα-
γωγή μικροεπεμβάσεων με αυξημένη ακρί-
βεια.42,43 Επιπρόσθετα γίνεται προσπάθεια
ενσωμάτωσης της τρισδιάστατης «χαρτογρά-
φησης» της αγγείωσης στο οπτικό πεδίο του
χειρουργού, με τη βοήθεια της οποίας ο χει-
ρουργός θα είναι σε θέση να «γνωρίζει» την
ακριβή ανατομία της περιοχής που χειρουρ-
γεί και να προγραμματίζει τους χρόνους  της
επέμβασης πριν τη διεξαγωγή της.44,45,46 Κά-
ποιες από αυτές τις μεθόδους θεωρούνται
από πολλούς αντικείμενο αποκλειστικά έρευ-
νας, εντούτοις εφαρμόζονται ήδη, αποδει-
κνύοντας το γενικό επιστημονικό ενδιαφέρον
προς τη τρισδιάστατη απεικόνιση τόσο στη
διάγνωση όσο και στη θεραπεία.   
Παρόλο που έχουν ήδη δημοσιευθεί αρκετές
μελέτες που συγκρίνουν την αποτελεσματικό-
τητα της 3-D υπερηχογραφίας συγκριτικά με
τη κλασική δυσδιάστατη, δεν υπάρχει καμία
αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία για τη λή-
ψη και τη μετέπειτα επεξεργασία στατικών
εικόνων 3-D για την εξέταση του εμβρύου σε
κανένα από τα στάδια της κύησης. Η εξέταση
τρισδιάστατων εικόνων «volumes» υπερήχων
με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού είναι μια
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πιλοτική μελέτη του τμήματος Προγεννητικού
Ελέγχου του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα».
Προϋποθέτει καλή γνώση της ανατομίας του
εμβρύου, της μελέτης του υπερηχογραφικά
και εξοικείωση με το λογισμικό που αναλύο-
νται οι ληφθήσες εικόνες. 

Υλικό - Μέθοδος
Το υλικό της μελέτης προέρχεται από το Τμή-
μα Προγεννητικού Ελέγχου της Α' Μαιευτι-
κής-Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. Σε όλες τις επίτοκες που παρα-
κολουθούνται στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»
προσφέρεται το υπερηχογράφημα και ο βιο-
χημικός 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 που εξετά-
ζονται, αρχικά λαμβάνεται λεπτομερές ιστο-
ρικό, το οποίο καταγράφεται στο ειδικό λογι-
σμικό Astraia  (Copyright 2000-2005, © astraia
software). Η λήψη του ιστορικού πραγματο-
ποιείται από έναν από τους ιατρούς του τμή-
ματος. Στη συνέχεια η επίτοκος οδηγείται στο
εξεταστήριο, όπου λαμβάνεται μικρή ποσότη-
τα αίματος (για τον προσδιορισμό των β-hCG
και PAPP-A) και μετριέται η αρτηριακή της
πίεση. Αμέσως μετά υποβάλλεται σε κλασικό
2-D υπερηχογραφικό έλεγχο, o οποίος  διε-

νεργείται είτε υπερηβικά (διακοιλιακά) είτε
διακολπικά χρησιμοποιώντας ένα μηχάνημα
General Electric Voluson 730 Pro (USA), εξο-
πλισμένο 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 από την
ημερομηνία της τελευταίας εμμηνορρυσίας
(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+1 και
13+6 εβδομάδας κύησης (CRL: 45mm-
84mm). Όλες οι παραπάνω παράμετροι κα-
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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.

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.  
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ταγράφονται στην ηλεκτρονική καρτέλα της
ασθενούς. 
Μετά την ολοκλήρωση της συμβατικής εξέτα-
σης με το 2-D υπέρηχο, εξηγείται στην επίτο-
κο ότι αν αυτή συγκατατίθεται, θα ακολουθή-
σει μια ακόμη εξέταση με την τρισδιάστατη
κεφαλή των υπερήχων, η οποία δεν βλάπτει
την κύηση.  Η τρισδιάστατη εξέταση υπερή-
χων είναι ιδιαίτερα σύντομη.  Δεν αποβλέπει
στην μελέτη των παραπάνω παραμέτρων με
δυναμικό τρισδιάστατο υπέρηχο (4-D), αλλά
στην τρισδιάστατη απεικόνιση και την αποθή-
κευση στατικών εικόνων όγκου (Volumes)
του εμβρύου και του εμβρυϊκού σάκου, στο
σκληρό δίσκο του μηχανήματος.  
Έπειτα, εφόσον η επίτοκος έχει αποχωρήσει
από το εξεταστήριο γίνεται η μελέτη των
τρισδιάστατων όγκων (Volumes) που έχουν
αποθηκευτεί στη μνήμη του υπέρηχου. Οι ει-
κόνες αυτές, είναι δυνατό να ανακληθούν με
τη χρήση του ειδικού λογισμικού της General
Electric 4-D View, και να αναπαραστήσουν
το έμβρυο στο χώρο, όπως ακριβώς αυτό
απεικονίσθηκε τη χρονική στιγμή που έγινε η
λήψη της τρισδιάστατης εικόνας. Επιπλέον το
λογισμικό μας δίνει τη δυνατότητα να περι-
στρέψουμε το έμβρυο σε όλους τους άξονες
στο χώρο (x, y, z), να μεγεθύνουμε την απει-
κόνιση και να μετρήσουμε πάνω σε αυτή μή-
κη μεταξύ σημείων αλλά και όγκους συγκε-
κριμένων ανατομικών δομών.  
Συνεπώς η τρισδιάστατη εκτίμηση του εμβρύ-
ου πραγματοποιείται σε δεύτερο χρόνο από
τη συμβατική, χωρίς την παρουσία της επιτό-
κου στο εξεταστήριο, από δεύτερο εξεταστή
ο οποίος δε γνωρίζει τα αποτελέσματα της
πρώτης εξέτασης και κατά την οποία ελέγχο-
νται 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).
4. Μέτρηση του όγκου του πλακούντα, του
αμνιακού σάκου και του εμβρύου.
• Συλλογή των τρισδιάστατων εικόνων
«Volumes»: Δεδομένου ότι δεν υπάρχει στη
διεθνή βιβλιογραφία αναφορά για τη λήψη
στατικών εικόνων 3-D και τη μετέπειτα εξέτα-
ση τους σε ειδικό λογισμικό, δεν υπάρχουν
σχετικές οδηγίες στο ζήτημα αυτό. Η ερευνη-
τική ομάδα όρισε, κατά τον σχεδιασμό της πι-
λοτικής μελέτης, ότι θα λαμβάνονται κατ' ελά-
χιστο δύο τρισδιάστατες εικόνες «volumes»
για το κάθε περιστατικό:
1. Η πρώτη λήψη πραγματοποιείται εφόσον
το έμβρυο είχε εντοπιστεί με την 3-D κεφαλή,
σε μία οβελιαία τομή, όχι απαραίτητα τη μέ-
ση οβελιαία, σε ενδιάμεση θέση κάμψης-
έκτασης και σε μεγέθυνση ώστε να απεικονί-
ζεται η κεφαλή  και ο κορμός του εμβρύου.
Αυτή η εικόνα θα εξυπηρετούσε τον προσδιο-
ρισμό της αυχενικής διαφάνειας. 
2. Η δεύτερη λήψη έχει σκοπό την απεικόνιση
ολόκληρου του πλακούντα, με σκοπό τον προσ-
διορισμό του όγκου του, που αποτελεί αντικεί-
μενο άλλης μελέτης, και εκτελείται εφόσον ο
πλακούντας είχε εντοπιστεί κατά το μεγαλύτε-
ρο μέρος του κάτω από την 3-D κεφαλή.
Η μελέτη των πρώτων κιόλας περιστατικών
στο λογισμικό, έδειξε ότι υπήρχε η ανάγκη
για συγκεκριμένες οδηγίες κάτω από τις
οποίες θα λαμβάνονταν οι εικόνες 3-D, αφε-
νός για να εξυπηρετηθούν όλες οι μετρήσεις
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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 μεθόδους.   

Μέθοδος 2-D 3-D
Εβδομάδα CRL σε mm N % N %

10η 10+0 - 10+6 32 - 43mm - - 1 0,5
11η 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
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και αφετέρου για να υπάρχει μια ομοιομορ-
φία στα ευρήματα για πιο αντικειμενική σύ-
γκριση μεταξύ τους. Προκειμένου λοιπόν, να
πετύχουμε την πλήρη απεικόνιση του εμβρύ-
ου, χωρίς να υπολείπονται τα άκρα, πρέπει
τουλάχιστον η μία εκ των λήψεων να είναι
στη μικρότερη δυνατή μεγέθυνση ώστε να
απεικονίζεται ολόκληρος ο εμβρυϊκός σάκος.
Το λογισμικό που χρησιμοποιείται στη μελέτη
δίνει τη δυνατότητα μεγάλων μεγεθύνσεων,
με τις οποίες μπορεί να μελετηθεί αργότερα
το έμβρυο. Επίσης για να εξάγουμε το συμπέ-
ρασμα αν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της
αυχενικής διαφάνειας από τυχαία θέση του
εμβρύου, έπρεπε να ληφθεί μία επιπλέον ει-
κόνα «volume» χωρίς να έχει προηγηθεί ο
εντοπισμός του εμβρύου και η τοποθέτηση
της κεφαλής των υπερήχων σε οβελιαία τομή.
Τέλος επειδή η παρούσα μελέτη διεξάγεται
παράλληλα με άλλη ερευνητική δραστηριότη-
τα του τμήματος, που εξετάζει τους όγκους
του πλακούντα, του εμβρύου και του εμβρυϊ-
κού σάκου, λαμβάνονταν τουλάχιστο 4 τρισ-
διάστατες στατικές εικόνες «volumes» για το
κάθε περιστατικό, που είναι οι ακόλουθες:
1) Η πρώτη λήψη πραγματοποιείται σε τυ-
χαία θέση του εμβρύου, με το που γίνεται η
τοποθέτηση της κεφαλής στη κοιλιά της εγκυ-
μονούσης. Η κεφαλή τοποθετείται στον επι-
μήκη άξονα του σώματος της γυναίκας, υπε-
ρηβικά και επί της μέσης κοιλιακής γραμμής
(Σχήμα 1), ενώ η εικόνα βρίσκεται στη μικρό-
τερη 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. 
• Αξιολόγηση παραμέτρων με το 3-D: Στην
αξιολόγηση της ανατομίας του εμβρύου χρη-
σιμοποιήθηκαν όλες οι εικόνες «Volumes»
που είχαν ληφθεί για το κάθε περιστατικό. Οι
παράμετροι που εξετάζονται με το ειδικό λο-
γισμικό είναι οι ακόλουθες:
• Κεφαλουριαίο μήκος (CRL) εμβρύου: Το
κεφαλουριαίο μήκος του εμβρύου αποτελεί
ουσιαστική μέτρηση στο υπερηχογράφημα
του 1ου τριμήνου, διότι με αυτό προσδιορίζε-
ται η ηλικία κύησης στις περιπτώσεις όπου δε
γνωρίζουμε την ημερομηνία της τελευταίας
εμμηνορρυσίας (ΤΕΡ), αλλά και σε αυτές
όπου η υπερηχογραφική ηλικία του εμβρύου
διαφέρει από την ημερολογιακή (βάσει της
ΤΕΡ) περισσότερο από 7 ημέρες. Η μέτρηση
διεξάγεται σε οβελιαία τομή του εμβρύου.
• Αυχενική Διαφάνεια: Η μέτρηση της αυχε-
νικής διαφάνειας αποτελεί τον πρωταρχικό
στόχο του υπερηχογραφήματος 1ου τριμήνου
προκειμένου να υπολογισθεί ο εξατομικευμέ-
νος στατιστικός κίνδυνος για χρωμοσωμικές
ανωμαλίες.  Ο προσδιορισμός της αυχενικής
διαφάνειας μέσω λογισμικού δεν μπορεί σε
καμία περίπτωση να εφαρμόσει όλες τις οδη-
γίες που έχει θέσει το Fetal Medicine
Foundation εξαιτίας του γεγονότος ότι εξετά-
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Πίνακας 2. Η μέσες τιμές μήκους CRL για τις δύο μεθόδους και η στατιστική τους ανάλυση  

3D 2D
Mean SD Mean SD Μέση διαφορά SD διαφοράς P
65mm 8,5 65,5mm 8,6 0,50 4,38 0,104
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ζεται μια στατική εικόνα στην οποία δεν  μπο-
ρούμε να μεταβάλλουμε το «GAIN» (ένταση)
της εικόνας, ούτε να αναμένουμε την αυτόμα-
τη εμβρυϊκή κίνηση (εμβρυϊκό σκίρτημα) προ-
κειμένου το έμβρυο να διαχωριστεί από την
αμνιακή μεμβράνη.  Η διαδικασία μέτρησης
«μιμείται» αλλά δεν ακολουθεί ουσιαστικά τα
πρότυπα του FMF. Η μέτρηση που παράγεται
συσχετίζεται για το πόσο προσεγγίζει αυτή
της κλασικής δυσδιάστατης αξιολόγησης της
αυχενικής διαφάνειας (σχήμα 3).
• Ρινικό οστό: Το ρινικό οστό αποτελεί έναν
από τους «markers» στη αξιολόγηση του κιν-
δύνου παρουσίας χρωμοσωμικών ανωμαλιών.
Συνεπώς η απεικόνιση του στο υπερηχογρά-
φημα 1ου τριμήνου είναι επιβεβλημένη.  Τα
ρινικά οστά μπορούν να απεικονισθούν σε
στεφανιαία τομή του προσώπου του εμβρύου,
εντούτοις προκειμένου να θεωρηθεί η απει-
κόνιση του ρινικού ως θετική χρειάζεται να
εξετάσουμε το προφίλ (οβελιαία τομή) του
προσώπου και να αναδειχθεί το ρινικό οστό
που καλύπτεται από δέρμα. 
• Κεφαλή και εγκέφαλος εμβρύου: Εξετάζε-
ται η ολότητα του κρανίου, η συμμετρία του
εγκεφάλου και τα χοριοειδή πλέγματα που
σχηματίζουν τη μορφή πεταλούδας. 
• Πρόσωπο εμβρύου: Εξετάζεται το προσωπι-
κό κρανίο όπου φαίνονται οι οφθαλμικές κόγ-

χες, οι υποηχογενείς φακοί, τα ρινικά οστά,
και το προφίλ του εμβρυϊκού προσώπου. Με
τη χρήση της λειτουργίας «Render Mode»
μπορούμε να αξιολογήσουμε την ανασχηματι-
σμένη 3-D εικόνα και τα χαρακτηριστικά του
προσώπου που καλύπτεται από δέρμα. 
• Καρδιά Εμβρύου: Εξετάζεται το επίπεδο των
4-κοιλοτήτων της καρδιάς όπου απεικονίζονται
οι κόλποι και οι κοιλίες αυτής. Στις περιπτώσεις
με καλή ευκρίνεια επιχειρείται η απεικόνιση
του επιπέδου των μεγάλων αγγείων (αορτή,
πνευμονική αρτηρία, άνω κοίλη φλέβα).
• Κοιλιακό τοίχωμα: Ελέγχεται το κλειστό
κοιλιακό τοίχωμα και το σημείο εισόδου της
ομφαλίδας. Στη λειτουργία «Render Mode»
απεικονίζεται ολόκληρη η κοιλιά του εμβρύ-
ου ενώ διακρίνονται τα μέλη που βρίσκονται
μπροστά από αυτή. 
• Στόμαχος: Ελέγχεται ως υποηχογενής σχη-
ματισμός στην αριστερή άνω κοιλία. 
• Ουροδόχος κύστη: Ελέγχεται ως υποηχογε-
νής σχηματισμός εντός της εμβρυϊκής πυέλου. 
• Άνω άκρα: εξετάζονται και τα δύο άκρα,
τα οποία είτε απεικονίζονται ταυτόχρονα
στην ίδια εικόνα, είτε εμφανίζονται το ένα
μετά το άλλο σε επίπεδα παράλληλα εκατέ-
ρωθεν της σπονδυλικής στήλης. 
• Κάτω άκρα: εξετάζονται και τα δύο άκρα σε
όλο το μήκους, και ελέγχονται τα μακρά οστά. 
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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
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• Σπονδυλική Στήλη: Εξετάζεται η ευθυ-
γράμμιση της υπερηχογενούς σπονδυλικής
στήλης και η κάλυψη της με δέρμα. 
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
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 Ελέγ-
χου του Γ.Ν.Α «Αλεξάνδρα», ανεξαρτήτως της
καταγωγής, της κοινωνικής κατάστασης, του
μαιευτικού αναμνηστικού ή της παρουσίας
χρόνιων νοσημάτων.  Ο πληθυσμός των γυναι-
κών που εξετάστηκαν αποτελούσε ομάδα χα-
μηλού κινδύνου που υποβλήθηκε σε εξέταση
ρουτίνας (screening) με το υπερηχογράφημα
και το βιοχημικό έλεγχο του 1ου τριμήνου, και
το κριτήριο εισαγωγής στη μελέτη ήταν η ηλι-
κία κύησης προσδιοριζόμενη από την ΤΕΡ ή
το κεφαλουριαίο μήκος εμβρύου (CRL).  Πο-
λύδυμες 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 είχε έμβρυα με CRL 70-84 mm
(12+6 έως 13+6 εβδομάδες).47 Οι πρώτες
199 γυναίκες που συμπεριλήφθηκαν στη με-
λέτη φαίνονται στον πίνακα 1 με βάση την
ηλικία κύησης. Επίσης φαίνεται η κατανομή
των ίδιων περιστατικών με βάση της ηλικία
κύησης όπως προσδιορίστηκε μετά την αξιο-
λόγηση των 3- D Volumes στο ειδικό λογισμι-
κό. Το ποσοστό συμφωνίας μεταξύ των δύο
μεθόδων είναι 91,41%. Ο σταθμισμένος συ-
ντελεστής kappa (weighted Kappa) που δεί-
χνει τη συμφωνία πέραν από την τύχη, βρέθη-
κε ίσος με 0,71 (SE=0.055, p<0.001). Ο συ-
ντελεστής Kappa≥0,7 δηλώνει καλή συμφω-
νία μεταξύ των σχέσεων. Η μέση τιμή μήκους
CRL ήταν 65,5mm για η συμβατική μέθοδο
και 65mm για τη μέθοδο 3D, με διαφορά με-
ταξύ τους μόνο 0,5mm, και συνεπώς μη στατι-
στικώς σημαντική (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, και τα ποσοστά διαφοράς δεν
είναι στατιστικώς σημαντικά. Σε αυτές τις πα-
ραμέτρους ανήκουν η κεφαλή και ο εγκέφα-
λος του εμβρύου (186/199 - 93,5%), η σπονδυ-
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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
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λική στήλη (169/199 - 85,4%), τα άνω
(176/199 - 88,4%) και κάτω άκρα (174/199 -
87,9%), και το κλειστό κοιλιακό τοίχωμα
(196/199 - 98,5%). Η μικρή διαφορά στα πο-
σοστά απεικόνισης των άκρων οφείλεται κυ-
ρίως σε αποτυχημένη λήψη της τρισδιάστατης
εικόνας «volume» στην οποία δε συμπεριλή-
φθηκαν όλα τα άκρα του εμβρύου, παρά σε
αδυναμία της μεθόδου να τα καταδείξει. 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 απεικόνιση του προσώπου του εμβρύου
μελετήθηκε αποκλειστικά με τη τρισδιάστατη

μέθοδο εφόσον δεν αποτελεί παράμετρο
ελέγχου στο κλασικό υπερηχογράφημα 1ου
τριμήνου  σύμφωνα με τις οδηγίες του FMF.
Επιτεύχθηκε σε 164 από τα 199 περιστατικά
(82,8%). Η μελέτη της καρδιάς του εμβρύου
επίσης δε διεξάγεται ως ρουτίνα του υπερη-
χογραφήματος του 1ου τριμήνου. Επειδή όμως
έχουν δημοσιευθεί πιλοτικές μελέτες με την
εξέταση της εμβρυϊκής καρδιάς στο 1ο τρίμη-
νο της εγκυμοσύνης,48,49 επιχειρήθηκε η εξέτα-
ση της εμβρυϊκής 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 εβδομάδες κύησης 11-13+6, 48 αλλά η
εξέταση της καρδιάς στη συγκεκριμένη μελέτη
περιορίστηκε στην απεικόνιση του επιπέδου
των 4 κοιλοτήτων της καρδιάς, και όχι την
απεικόνιση όλων των επιπέδων της καρδιάς
όπως σε προηγούμενη μελέτη του τμήματος.49

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 κύστης σε 114/199 (57,3%) και 187/199

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.

Σχήμα 3. Μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας με
τη χρήση στατικού 3-D volume
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(94,9%) αντίστοιχα. Τα ποσοστά ελέγχου για
αυτές τις παραμέτρους φαίνονται στα γραφή-
ματα του σχήματος 4.
Συνολικά, για τα 10 ανατομικά χαρακτηριστι-
κά που μελετήθηκαν, ο μέσος αριθμός που
μετρήθηκε ήταν 8,1 (SD=1,9) (πίνακας 4).
Πάνω από 8 ανατομικά στοιχεία προσδιορί-
στηκαν στο 69,8% των περιπτώσεων, ενώ και
τα 10 στο 23,1% των περιπτώσεων. Λιγότερα
από 5 ανατομικά χαρακτηριστικά προσδιορί-
στηκαν σε ποσοστό μικρότερο του 5%. 
Ο αριθμός των εικόνων «volumes» φαίνεται
ότι έχει κάποια προβλεπτική αξία για την μέ-
τρηση όλων των ανατομικών στοιχείων. Γενι-
κά η λήψη περισσότερων 3-D εικόνων μπορεί
να δώσει τη δυνατότητα της εξέτασης κάποι-
ου στοιχείου που δεν διαπιστώνεται με ευκρί-
νεια σε κάποια άλλη. Παρόλο που για τη με-
λέτη είχε υπολογιστεί ότι θα απαιτούνταν το
λιγότερο 2 εικόνες «volumes», εντούτοις για
τη διεξαγωγή της χρησιμοποιήθηκαν όλες οι
διαθέσιμες 3-D εικόνες για το κάθε περιστα-
τικό. Το οριακό σημείο για να είναι ορατά
όλα τα ανατομικά στοιχεία είναι τα 3 volumes
με ευαισθησία 85,2% και ειδικότητα 32,6%.
Χρησιμοποιήθηκε η ROC καμπύλη (Σχήμα 5)
για την διερεύνηση της προβλεπτικής αξίας
του αριθμού των volumes για την μέτρηση
όλων των ανατομικών στοιχείων. Η επιφά-
νεια κάτω από την καμπύλη είναι ίση με 0,61
(SE=0,04, p=0,021). 
• Αποτελέσματα των μετρήσεων της αυχενι-
κής διαφάνειας: Η αυχενική διαφάνεια προσ-
διορίστηκε 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
στις δύο μετρήσεις, με απόκλιση μικρότερη
των 0,2mm, ενώ σε άλλα 25/199 (12,5%) η
απόκλιση ήταν ίση με 0,3mm είτε προς τα πά-
νω είτε προς τα κάτω. Συνεπώς λόγω της μι-
κρής απόκλισης, μπορούμε να θεωρήσουμε
ότι η μέτρηση είναι ακριβής στις μισές από τις
περιπτώσεις (106/199 - 53,2%). Σε 31/199
(15,5%) η απόκλιση ήταν μεγαλύτερη από
0,3mm και μικρότερη των 0,6mm, αλλά η μέ-
τρηση με το 3-D ήταν ομοιόμορφα μικρότερη
αυτής με το 2-D. Απόκλιση μεγαλύτερη των
0,6mm (αλλά μικρότερη των 0,9mm) είχαμε
σε άλλα 20 περιστατικά, ενώ σε 5 περιστατικά
η υπολογισμένη με το 3-D αυχενική διαφά-
νεια ήταν κατά 1mm μικρότερη αυτής με το 2-
D. Σε ένα από αυτά τα 5 περιστατικά η από-
κλιση ήταν η μέγιστη και ίση με 1,7mm (ΝΤ
με το 3D:1,3mm  ενώ με το 2-D:3mm). Συνο-
λικά σε 56/199 (28,1%) περιστατικά οι μετρή-
σεις ήταν μικρότερες από αυτές με το 2-D. 
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, δηλαδή σε όλες
τις περιπτώσεις αυξημένης απόκλισης είχαμε
μεγάλες τιμές αυχενικής διαφάνειας που με
το 3-D αξιολογήθηκαν ακόμα μεγαλύτερες.
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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 μέτρηση Απόκλιση >0,3mm Απόκλιση >0,3mm
μετρήσεων ΝΤ (αδύνατη μέτρηση) (απόκλιση 01,-0,2mm) προς τα πάνω προς τα κάτω

81 (40,7%) 2 (1%) 31 (15,5%)

Απόκλιση (↓) >0,6mm

34(17%) Απόκλιση (↑↓) =0,3mm Απόκλιση (↑) >0,6mm 20 (10%)

25 (12,5%) 1 (0,5%) Απόκλιση (↓) >1mm

5 (2,5%)
Σύνολο (199) 34 106 3 56
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Οι μετρήσεις της αυχενικής διαφάνειας ήταν
ομοιόμορφα μικρότερες από τις αντίστοιχες
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 διαφορά στις
δύο μεθόδους είναι 0,46mm, στατιστικά σημα-
ντική όπως φαίνεται στον πίνακα 6. 
Αναφορικά με τη χρήση της τυχαίας στατικής
εικόνας 3-D του εμβρύου, ο προσδιορισμό
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. 

Συζήτηση
Τα αποτελέσματα από τις πρώτες 199 γυναί-
κες που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη δεί-
χνουν πως η εξέταση τρισδιάστατων εικόνων
από μόνη της, δεν επαρκεί για τη λεπτομερή
εξέταση του εμβρύου στο 1ο τρίμηνο της κύη-
σης. Σε αρκετές από τις περιπτώσεις κάποιες
από τις παραμέτρους της ανατομίας του εμ-
βρύου είτε δεν εξετάστηκαν καθόλου, είτε η
εκτίμηση τους είχε απόκλιση μη-αποδεκτή
για ιατρική γνωμάτευση, σε σύγκριση με την
εξέταση ελέγχου 2-D. 
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 και μπο-
ρούν να δειχθούν σε οποιαδήποτε τομή,
εγκάρσια, οβελιαία ή στεφανιαία. Αν η εξέ-
ταση πραγματοποιηθεί όταν το έμβρυο έχει
άδειο στόμαχο, τότε η απεικόνιση του δεν εί-

ναι δυνατή με καμία υπερηχογραφική μέθο-
δο. Εντούτοις η παρέλευση κάποιου χρονικού
διαστήματος μπορεί εν τέλει να καταδείξει το
στόμαχο. Κάτι ανάλογο ισχύει και στη περί-
πτωση της ουροδόχου κύστεως του εμβρύου η
οποία περιοδικά γεμίζει και αδειάζει, αυξο-
μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την ηχογένεια
της. Με δεδομένο ότι η κλασική υπερηχογρα-
φική εξέταση απαιτεί περί τα 20 λεπτά, η ου-
ροδόχος κύστη μπορεί να μην είναι ορατή
στην αρχή της εξέτασης αλλά να απεικονι-
σθεί αργότερα κατά την εξέλιξη της εξέτα-
σης. Αυτή η λεπτομέρεια δεν μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί με την μελέτη μιας στατικής ει-
κόνας η οποία μπορεί να έχει ληφθεί αμέσως
μετά την εκκένωση της ουροδόχου κύστεως
καθιστώντας πλέον την απεικόνιση της αδύ-
νατη και στα 3 επίπεδα. Συνεπώς η χρονική
στιγμή της λήψης της τρισδιάστατης εικόνας
είναι καθοριστικής σημασίας. Ενδεχομένως,
μπορούμε να αντιπαρέλθουμε το πρόβλημα
αυτό  εάν οι εικόνες «volumes» λαμβάνονται
με χρονική απόσταση μεταξύ τους.    
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Σχήμα 5. Η καμπύλη ROC για την διερεύνηση της
προβλεπτικής αξίας του αριθμού των volumes

Πίνακας 6. Οι μέσες τιμές της αυχενικής διαφάνειας στις δύο μεθόδους και η στατιστική ανάλυση τους

Mean SD Mean SD
NT 1,19 0,63 1,65 0,33 0,46 0,58 <0,001
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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 ή στο μετα-
ξύ να εξετάσει άλλες παραμέτρους και να
«επιστρέψει» αργότερα στην εκτίμηση του ρι-
νικού οστού. Σε μια στατική εικόνα, όπως και
αν αυτή περιστραφεί στο χώρο, δε θα αλλά-
ξει ποτέ η σχέση του χεριού με το πρόσωπο
του εμβρύου, οπότε το ρινικό οστό δε μπορεί
να εξεταστεί με σαφήνεια.  Εντούτοις με τη
χρήση της λειτουργίας «Render Mode» στο
τρισδιάστατο υπέρηχο μπορούμε να δείξουμε
το πρόσωπο του εμβρύου και να μετακινη-
θούμε ανάμεσα σε παράλληλα στεφανιαία
επίπεδα φτάνοντας σε 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
εκατέρωθεν της μέσης γραμμής του προσώ-
που. Εντούτοις και σε αυτές τις περιπτώσεις
αξιολογήσαμε την εκτίμηση του ρινικού
οστού ως αρνητική, εφόσον δε μπορέσαμε να
το απεικονίσουμε σε οβελιαία τομή. Ενδεχο-
μένως και στη περίπτωση του ρινικού οστού
λοιπόν να βοηθούσε η λήψη μιας δεύτερης 3-D
εικόνας σε χρονική απόσταση από τη πρώτη. 
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» στην
οποία δεν συμπεριλήφθηκαν όλα τα άκρα του
εμβρύου, παρά σε αδυναμία της μεθόδου να
τα καταδείξει. 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 ακριβή προσδιορισμό
της θέσης τους. Συνεπώς  η εξέταση των
άκρων είναι ευχερέστερη και ταχύτερη της
συμβατικής 2D. Επίσης η  λειτουργία «TUI»
απεικονίζει πολλαπλά παράλληλα επίπεδα
ταυτόχρονα, όπως σε μία αξονική τομογρα-
φία, τα οποία επιπλέον μπορούμε να μετακι-
νούμε πάνω στο έμβρυο για να απεικονίσου-
με τα άνω άκρα σε δύο ταυτόχρονα παράλλη-
λα επίπεδα εκατέρωθεν του επιπέδου της
σπονδυλικής στήλης.   
Η αυχενική διαφάνεια ενδεχομένως να απο-
τελέσει αντικείμενο αμφισβήτησης, εφόσον η
μέτρηση που λαμβάνεται με τη χρήση του 3-D
δεν χρησιμοποιεί όλους τους τους κανόνες
που έχει θεσπίσει το FMF για τη μέτρηση της.
Σύμφωνα πάντοτε με το FMF, ο προσδιορι-
σμός 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-
ου όπως συμβαίνει κατά  την αυτόματη  εμ-
βρυϊκή κίνηση (σκίρτημα εμβρύου). Τότε με-
τράται η υποηχογενής ζώνη στον αυχένα του
εμβρύου ενώ νωρίτερα έχει ελαττωθεί η
ένταση (GAIN) της εικόνας προκειμένου να
οξύνονται τα όρια της.  Μια τρισδιάστατη ει-
κόνα του εμβρύου μπορεί να περιστραφεί στο
χώρο και να μας δώσει την επιθυμητή τομή
του εμβρύου σύμφωνα με το FMF. Ακόμα,
μπορούμε να μεγεθύνουμε την εικόνα στο
επιθυμητό επίπεδο και επιπλέον επειδή η ει-
κόνα είναι ψηφιακή και υψηλής ανάλυσης η
μεγέθυνση δεν προκαλεί υποβάθμιση στη
ποιότητα της (θολερότητα). Συνεπώς δεν
απαιτείται ελάττωση της έντασης (GAIN) την
οποία δεν είμαστε σε θέση να μεταβάλλουμε
ούτως ή αλλιώς στο παρών λογισμικό. Η εν-
διάμεση θέση κάμψης-έκτασης (ουδέτερη θέ-
ση) είναι μια παράμετρος που δε μπορεί να
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μεταβληθεί άπαξ και έχει ληφθεί η 3-D εικό-
να και για τον λόγο αυτό κατά τη λήψη των
«Volumes» είχε προσδιοριστεί αυτή λεπτομέ-
ρεια. Πρέπει να επισημάνουμε κάποιες πα-
ρατηρήσεις που αφορούν τον διαχωρισμό του
εμβρύου από την αμνιακή μεμβράνη προκει-
μένου να μη μετρηθεί η λάθος υποηχογενής
ζώνη Η περιστροφή της εικόνας στο χώρο
μπορεί να μας δώσει τη σωστή τοποθέτηση
για μέτρηση, εφόσον η ράχη του εμβρύου δεν
βρίσκεται σε επαφή με την αμνιακή μεμβρά-
νη, διότι σε διαφορετική περίπτωση η μέτρη-
ση είναι αδύνατη σε όλα τα επίπεδα. Είναι
όμως προφανές ότι σε μία στατική εικόνα δε
μπορούμε να αναμένουμε το «σκίρτημα» του
εμβρύου. Καθώς η στατική 3-D εικόνα δεν
ήταν δυνατό να ληφθεί τη χρονική στιγμή της
αυτόματης  εμβρυϊκής κίνησης, η απόσταση
της ράχης του εμβρύου από την αμνιακή μεμ-
βράνη δεν ήταν η μέγιστη όπως στο συμβατι-
κό υπέρηχο, αλλά ενδιάμεση. Αυτό δικαιολο-
γεί  τις ομοιόμορφα μικρότερες τιμές αυχενι-
κής διαφάνειας σε σχέση με τις τιμές ελέγ-
χου, στα περιστατικά που αυτή προσδιορίστη-
κε. Η μέτρηση της αυχενικής στη μέθοδο 3D
αποτελεί ένα υποκατάστατο της τυπικής αξιο-
λόγησης της αυχενικής διαφάνειας και κατά
συνέπεια επιτεύχθηκε ο προσδιορισμός της
με ακρίβεια στις μισές (106/199 - 53,2%) των
περιπτώσεων ενώ σε ένα ποσοστό 17%
(34/199) ήταν αδύνατος.   Η λήψη τυχαίου ή
μη τυχαίου volume στο προσδιορισμό της αυ-
χενικής διαφάνειας διαδραματίζει κάποιο
στατιστικό ρόλο εφόσον οι μισές από τις με-
τρήσεις αυχενικής που επιτεύχθηκαν έγιναν
με τυχαίους  και οι άλλες μισές με μη-τυχαί-
ους όγκους «volumes». Εντούτοις ο χρόνος
προσδιορισμού της αυχενικής από μη τυχαί-
ους «volumes» ήταν σαφώς μικρότερος.

Συμπεράσματα
Παρά τις παραπάνω στατιστικές αποκλίσεις,
λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη μελέ-
τη σχεδιάστηκε de novo στο τμήμα Προγεννη-
τικού Ελέγχου του Γ.Ν.Α «Αλεξάνδρα», χω-
ρίς την εμπειρία προηγούμενων μελετών ως
προς τη λήψη ή μελέτη των τρισδιάστατων
στατικών εικόνων, τα παραπάνω αποτελέσμα-

τα είναι μάλλον ενθαρρυντικά. Η εξέταση 3-
D εικόνων με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού,
είναι δυνατό να υποβληθεί σε πολλαπλές τρο-
ποποιήσεις τόσο στη διαδικασία της λήψης
των στατικών εικόνων 3-D, όσο και στην ανά-
λυση τους με ακόμα πιο σύγχρονα λογισμικά,
πλουσιότερα σε δυνατότητες, και επομένως
να αποδώσει καλύτερα αποτελέσματα. Σε κά-
θε περίπτωση, η παρούσα πιλοτική μελέτη του
τμήματος αποτελεί την πρώτη προσπάθεια συ-
στηματοποίησης της λήψης 3-D εικόνων στο
πρώτο τρίμηνο της κύησης, βιβλιογραφικά.
Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αρκετές από τις
περιπτώσεις η εξέταση των εμβρύων ήταν δύ-
σκολή ακόμα και με τη συμβατική μέθοδο 2-
D, λόγω του αυξημένου σωματικού βάρους
της μητέρας και κατά συνέπεια της πτωχής
απεικόνισης του εμβρύου, οπότε χρησιμοποι-
ήθηκε κολπική κεφαλή για τη διεξαγωγή της
εξέτασης. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώ-
σεις όμως η λήψη των όγκων (volumes) έγινε
με κοιλιακή 3-D κεφαλή και κατ'επέκταση η
ποιότητα εξέτασης να είναι σαφώς κατώτερη
από την αντίστοιχη 2-D. Η λήψη των
«volumes» με κολπική 3-D κεφαλή ενδεχομέ-
νως να έδινε καλύτερα αποτελέσματα σε αυ-
τές τις περιπτώσεις.
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 αυτονόητα 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 εμβρυϊκή κίνηση κατά την οποία
αξιολογείται η αυχενική διαφάνεια. Η απο-
θήκευση δυναμικών όγκων «volumes» είναι
μια δυνατότητα που δεν υπάρχει επί του πα-
ρόντος αλλά θα επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον
λόγω της ραγδαίας εξέλιξης τους. Συμπερα-
σματικά, επί του παρόντος η εξέταση τρισδιά-
στατων εικόνων από μόνη της, δεν επαρκεί
για τη λεπτομερή εξέταση του εμβρύου στο
1ο τρίμηνο της κύησης.
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Summary
Aim: The evaluation of 3-D ultrasonography as
an alternative for the examination of the fetal
anatomy and nuchal translucency in the 1st
trimester of pregnancy, in a low risk population. 
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: In some of the anatomic parameters,
examination with the 3-D approaches the con-
ventional (controls). That includes the estima-
tion of CRL, the examination of fetal head-
brain (93,5%), spine (85,4%), upper extremi-
ties (88,4%), lower extremities (87,9%) and
closed abdominal wall (98,5%). Some parame-
ters failed to be recognized 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
measured accurately in half of the cases. 
CONCLUSIONS: The examination of the
static 3-D images cannot replace the conven-
tional 2D ultrasound exam of the fetus during
the 1st trimester of pregnancy. However mod-
ifications regarding the capturing of 3-D im-
ages and improvements of the software being

used, clearly will improve statistics and possi-
bly make this method efficient for evaluation
of the fetus. 

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

Nuchal Translucency
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