Αμνιοπαρακέντιση
Με την αμνιοπαρακέντηση λαμβάνουμε μια ποσότητα
αμνιακού υγρού που περιβάλλει το έμβρυο και ελέγχουμε τον καρυότυπό του. Απαιτεί είσοδο λεπτής βελόνας στην μήτρα με υπερηχογραφική καθοδήγηση.
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Επεμβατικές εξετάσεις
Λήψη τροφοβλάστης
Με τη μέθοδο αυτή παίρνουμε από τον πλακούντα του
εμβρύου μικρή ποσότητα υλικού (χοριακές λάχνες) και
μελετούμε τα χρωμοσώματα του εμβρύου. Πραγματοποιείται μετά τις 11 εβδομάδες κύησης. Απαιτείται εισαγωγή λεπτής βελόνας στην μήτρα με υπερηχογραφική
καθοδήγηση, μετά από τοπική αναισθησία.

Υπεύθυνη του κέντρου εμβρυικής ιατρικής, είναι η ιατρός
Χριστίνα Παχούμη η οποία εξειδικεύτηκε στην εμβρυομητρική ιατρική - προγεννητικό έλεγχο, στο νοσοκομείο Kings
College Hospital του Λονδίνου επί 2,5 έτη.
Όλοι οι έλεγχοι του εμβρύου γίνονται με βάση τις οδηγίες
του fetal medicine foundation. www.fetalmedicine.com
Το μηχάνημα υπερήχων είναι τελευταίας τεχνολογίας
Voluson E8, της General Electric και η βάση δεδομένων
στατιστικής παρακολούθησης Astraia.
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Υπερηχογράφημα ανάπτυξης εμβρύου - Doppler
Το υπερηχογράφημα ανάπτυξης γίνεται από τις 24
εβδομάδες κύησης και μέχρι το τέλος της κύησης, ανάλογα με τη συμβουλή του θεράποντος ιατρού. Ελέγχεται
η ανάπτυξη του εμβρύου, το βάρος του, η ποσότητα του
αμνιακού υγρού, η θέση και η ωρίμανση του πλακούντα.
Η εξέταση Doppler είναι η εξέταση της ροής του αίματος
στα αγγεία του εμβρύου (ομφαλική αρτηρία, φλεβώδη πόρο, μέση εγκεφαλική αρτηρία) και μας δίνουν
πληροφορίες για τη λειτουργία του πλακούντα και την
κατάσταση του εμβρύου. Στην περίπτωση που οι ροές
στα αγγεία αυτά δεν είναι φυσιολογικές πρέπει σε συνεννόηση με το μαιευτήρα της μητέρας να ληφθούν οι
κατάλληλες αποφάσεις.
Σημαντικό μέρος αυτού του υπερηχογραφήματος είναι
και ο επανέλεγχος της ανατομίας του εμβρύου και
επανεκτίμηση παθολογικών καταστάσεων που είχαν
διαγνωστεί στο υπερηχογράφημα β - επιπέδου.
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Η εγκυμοσύνη είναι μια πολύ ξεχωριστή
και ιδιαίτερη περίοδος για τους μέλλοντες
γονείς. Είναι όμως και μια περίοδος που οι
γονείς και το περιβάλλον τους βιώνουν
αγωνία για το «καλώς έχειν» του
εμβρύου.
Η υπερηχογραφική εξέταση
του εμβρύου μπορεί να
μειώσει αυτό το
άγχος.

Υπερηχογράφημα
2ου τριμήνου
- β’ επιπέδου

Τι είναι οι υπέρηχοι;

Οι υπέρηχοι είναι ακουστικά κύματα
και χρησιμοποιούνται στην ιατρική για την
απεικόνηση διαφόρων εσωτερικών οργάνων τα
τελευταία 30 χρόνια.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι υπέρηχοι
μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο έμβρυο.

Τι τύπου υπερηχογραφήματα κάνουμε στη διάρκεια
της κύησης;

· Υπερηχογραφική επιβεβαίωση αρχόμενης κύησης.
· Υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου 11-13+6 εβδομάδες
(αυχενική διαφάνεια)
· Υπερηχογράφημα 2ου τριμήνου 20-24 εβδομάδες
(β-επιπέδου)
· Υπερηχογράφημα ανάπτυξης εμβρύου.
Τα περισσότερα έμβρυα είναι υγιή, ωστόσο κάθε γυναίκα
ανεξαρτήτως ηλικίας έχει κίνδυνο να κυοφορεί έμβρυο με
κάποιο βαθμό αναπηρίας ή χρωμοσωμική ανωμαλία όπως το
σύνδρομο Down.
Η πιο αξιόπιστη μέθοδος εκτίμησης του κινδύνου για χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι στο 1ο τρίμηνο της κύησης.
Αν οι γονείς επιθυμούν να γνωρίζουν σίγουρα αν το έβρυο
έχει κάποια χρωμοσωμική βλάβη πρέπει να ακολουθήσουν κάποια επεμβατική μέθοδο ελέγχου όπως είναι η λήψη τροφοβλάστης μετά την 11η εβδομάδα κύησης ή η αμνιοπαρακέντηση
μετά την 16η εβδομάδα κύησης. Το ποσοστό όμως αποβολής
μετά από μια επεμβατική εξέταση είναι περίπου 1%.
Εξαρτάται από το ζευγάρι, και εφόσον τους δοθούν οι όποιες
πληροφορίες θέλουν, για το αν θα ακολουθήσουν επεμβατική
μέθοδο διάγνωσης ή όχι.

Υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου - αυχενική διαφάνεια
Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται στις 11- 13+6 εβδομάδες κύησης.
Είναι η πλέον ακριβής μέθοδος εκτίμησης του κινδύνου της κάθε γυναίκας να κυοφορεί έμβρυο με χρωμοσωμική ανωμαλία.
Ελέγχονται οι εξής παράμετροι:
• Ηλικία της μητέρας
• Μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας (ποσότητα υγρού πίσω από τον
αυχένα του εμβρύου)
• Παρουσία ή απουσία του ρινικού οστού.
• Παρουσία ή όχι ανατομικών ανωμαλιών.
• Ανεπάρκεια ή φυσιολογική ροή μέσω της τριγλώχινας βαλβίδας στην
καρδιά του εμβρύου
• Φυσιολογική ή όχι ροή στο φλεβώδη πόρο του εμβρύου.
• Επίπεδα των ορμονών β-HCG και PAPP-A στο αίμα της μητέρας.
Μετά το υπερηχογράφημα και με βάση τα παραπάνω δίδεται στη γυναίκα
ένας εκτιμώμενος κίνδυνος για τις πιο συχνές χρωμοσωμικές ανωμαλίες
(Τρισωμία 21- σύνδρομο Down, τρισωμία 13, τρισωμία 18).
Με τη μέτρηση μόνο της αυχενικής διαφάνειας η ευαισθησία της μεθόδου
είναι 70-80%.
Με την εκτίμηση όλων των παραμέτρων που προαναφέρθηκαν, φτάνει το
95-97%.

Το υπερηχογράφημα
αυτό πραγματοποιείται στις
20-24 εβδομάδες κύησης.
Περιλαμβάνει μια σειρά μετρήσεων για τον έλεγχο της
ανάπτυξης, τον έλεγχο του πλακούντα, την εκτίμηση του αμνιακού υγρού και τον αναλυτικό έλεγχο των οργάνων του εμβρύου
για συγγενείς ανωμαλίες. Ελέγχονται το κρανίο, ο εγκέφαλος, το
πρόσωπο, η σπονδυλική στήλη, ο αυχένας, ο θώρακας, η καρδιά, το
κοιλιακό τοίχωμα, το ουροποιητικό σύστημα, ο σκελετός, και τα άκρα
του εμβρύου.
Με το αναλυτικό αυτό υπερηχογράφημα μπορεί να βρεθεί το 70% των
σοβαρών ανωμαλιών και το 45% των ελαφρών συγγενών ανωμαλιών. Κάποιες ανωμαλίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της κύησης
ή εμφανίζονται αργά στην κύηση ή και μετά τον τοκετό. Δυστυχώς
κανένα υπερη-χογράφημα όσο αναλυτικό και πλήρες να είναι δεν
μπορεί να αποκλείσει το σύνολο των ανωμαλιών ούτε να εγγυηθεί
τη γέννηση φυσιολογικού παιδιού. Το έμβρυο ελέγχεται επίσης για
δείκτες χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Περίπου τα μισά έμβρυα με σύνδρομα Down έχουν κάποιο δείκτη. Η παρουσία δείκτη από την άλλη
δεν σημαίνει ότι το έμβρυο έχει πρόβλημα γιατί της περισσότερες φορές είναι φυσιολογικό. Η βασική μέθοδος ελέγχου για χρωμοσωμικές
ανωμαλίες είναι στο 1ο τρίμηνο, και οι δείκτες του δευτέρου τριμήνου
συνυπολογίζονται με τον κίνδυνο του 1ου τριμήνου.
Με έγχρωμο υπερηχογράφημα Doppler ελέγχεται η ροή του αίματος
στις μητριαίες αρτηρίες.
Μπορεί επίσης να μετρηθεί το μήκος του τραχήλου, με διακολπικό
υπερηχογράφημα. Εάν ο τράχηλος έχει μικρό μήκος αυξάνουν οι πιθανότητες για πρόωρο τοκετό. Σε αυτή την περίπτωση και σε συνεννόηση με τον μαιευτήρα της μητέρας προτείνεται η κατάλληλη θεραπεία.

