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Μαιευτικά Επείγοντα

Θ

Δεν υπάρχει άλλη ιατρική ειδικότητα επιφορτισμένη με τόσα
πολλά και τόσο σοβαρά (σε σημείο που να κινδυνεύουν και δύο
ζωές ταυτοχρόνως) επείγοντα περιστατικά όσο η μαιευτική!

Editor - in - Chief

Dr. Λουκάς Κλέντζερης
CCST (UK)
MD (Sheffield)
FRCOG (London)
 ιδάκτωρ Πανεπιστημίου
Δ
Sheffield Αγγλίας
Ακόλουθος Βρετανικού
Βασιλικού Κολλεγίου
Μαιευτήρων &
Γυναικολόγων
τ. Αν. Καθηγητής M & Γ
Πανεπιστημίου
Warwick - UK
τ. Διευθυντής
Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Cardiff - UK

Ν

ομίζω ότι η ανωτέρω δήλωση δικαιολογεί πλήρως την αφιέρωση
ενός τεύχους του περιοδικού μας στα μαιευτικά επείγοντα (obstetric
emergencies).
Μαιευτικά επείγοντα είναι ιατρικές καταστάσεις που απειλούν την ζωή της μητέρας, του εμβρύου ή αμφότερων και μπορεί να συμβούν κατά την διάρκεια της
κύησης, του τοκετού και της λοχείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του φάσματος των μαιευτικών επειγόντων περιλαμβάνονται και οι τέσσερις κύριες αιτίες μητρικής θνησιμότητας, όπως αιμορραγία, πρoεκλαμψία -εκλαμψία, θρομβοεμβολικά επεισόδια και λοιμώξεις/σηπτικό
shock. Πιστεύω ότι τα μαιευτικά επείγοντα, αποτελούν το κατεξοχήν παράδειγμα
για την εφαρμογή του ρητού ‘think twice; mother and fetus’. H λάθος αντιμετώπιση του προβλήματος της μητέρας μπορεί να βλάψει το έμβρυο και αντιστρόφως.
Η ανάγνωση των κεφαλαίων, που έχουν γραφεί με ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο
από τους συναδέλφους, οδηγεί στο ακόλουθο συμπέρασμα:
H αντιμετώπιση όλων των μαιευτικών επειγόντων δεν πρέπει να γίνεται από
έναν μόνο ιατρό αλλά από μια ομάδα ΕΜΠΕΙΡΩΝ ειδικευμένων ιατρών. Η ομάδα πρέπει να περιλαμβάνει μαιευτήρα-γυναικολόγο, ως συντονιστή της ομάδος,
αναισθησιολόγο, αιματολόγο και παθολόγο. Συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων όπως
γενικής χειρουργικής και παιδιατρικής πρέπει να είναι διαθέσιμοι να συμβάλουν
στην ομάδα, αν είναι απαραίτητο. Ασφαλώς, αναπόσπαστο μέλος της ομάδος είναι και η πιο έμπειρη μαία που θα είναι διαθέσιμη στην μονάδα όταν συμβεί το
περιστατικό.
Επιπλέον, το παρόν τεύχος περιλαμβάνει το πρόγραμμα και τις περιλήψεις,
από τις ομιλίες των προσκεκλημένων ομιλητών, από το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο
της Ένωσης Μαιευτήρων - Γυναικολόγων Ελλάδος το οποίο διεξήχθη στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών από 6-8 Μαΐου 2016. Οι εξαιρετικές διαλέξεις των προσκεκλημένων ομιλητών, ο άψογος συντονισμός των συνεδριών από τους προέδρους και
η συμμετοχή των συναδέλφων μαιευτήρων - γυναικολόγων, παιδιάτρων, ενδοκρινολόγων, μαιών, μαιευτων εμβρυολόγων και φοιτητών ήταν οι πιο σημαντικοί
παράγοντες για την, κατά γενική ομολογία, εξαιρετική επιτυχία του συνεδρίου.
Ως Πρόεδρος του Συνεδρίου και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής θα
ήθελα, για μια ακόμα φόρα, να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους και τους συνεργάτες μου για την πολύτιμη βοήθεια τους.
Καλή Ανάγνωση!
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Σηψαιμία και σηπτικό shock
στην εγκυμοσύνη και στην λοχεία.
Αίτια και αντιμετώπιση
Εμμανουήλ Δουλγεράκης
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Μαιευτήριο ΙΑΣΩ - ΑΘΗΝΑ

Περίληψη
Η σήψη αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες μητρικής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά προωρότητας και νεογνικής λοίμωξης. Η σοβαρή σήψη συνοδεύεται από οργανική ανεπάρκεια, υπόταση και διαταραχή της αιμάτωσης των ιστών. Η αύξηση των μαιευτικών επειγόντων περιστατικών
καθώς και των επεμβάσεων κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει οδηγήσει σε αύξηση των περιπτώσεων εγκατάστασης σήψης και σηπτικού shock. Η αύξηση αυτή προβλέπεται ότι θα εξακολουθήσει να υφίσταται λόγω και της
αύξησης του αριθμού των κυήσεων σε ηλικίες άνω των 40 ετών με αποτέλεσμα συχνότερη εμφάνιση επιβαρυντικών
καταστάσεων (σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκία, παθολογία που σχετίζεται με τον πλακούντα). Τα κυριότερα μικροβιακά αίτια με σειρά επικινδυνότητας για την εγκατάσταση σήψης στη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι ο
Β - αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομάδας Α (GAS), η Escherichia coli και ο Χρυσίζων σταφυλόκοκκος. Ο ρόλος του
Μαιευτήρα/Γυναικολόγου είναι πολύ σημαντικός τόσο στην διάγνωση όσο και στην αντιμετώπιση του συνδρόμου.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σήψη, σηπτικό shock, κύηση, λοχεία

Η

σήψη αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες μητρικής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Εκτιμάται ότι η
επιλόχειος σήψη επιφέρει τον θάνατο 75.000 γυναικών ετησίως με την μεγαλύτερη επίπτωση στην

Corresponding author

Αφρική και την Ασία όπου ευθύνεται για το 10%
των μητρικών θανάτων1 - 4.
Μελέτες των ανεπτυγμένων Χωρών αναφέρουν
μητρική νοσηρότητα λόγω σήψης σε αναλογία από
0,1 - 0,8 ανά 1.000 γεννήσεις. Αν και η σήψη κατά

Εμμανουήλ Δουλγεράκης, Μαιευτήριο ΙΑΣΩ Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα ΑΘΗΝΑ,
Ε - mail: mdoulgerakis@iaso.gr
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τη διάρκεια της κύησης αποτελεί ένα μικρό ποσοστό
των σηπτικών ασθενών Παγκοσμίως (από 0,002 έως
0,01% επί του συνόλου των γεννήσεων), εντούτοις η
μητρική νοσηρότητα και θνησιμότητα που προκαλεί αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα της σύγχρονης Ιατρικής5, 6.
Η Πολυκεντρική μελέτη (MOMS - B survey) αφορούσε την μελέτη της επίπτωσης 3 σημαντικών παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την μητρική και τη
νεογνική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Αφορούσε μαιευτικά Κέντρα από 9 Χώρες της Ευρωπαίκής
Ένωσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίπτωση της
σήψης είναι 0,8/1.000 γεννήσεις (142 περιστατικά)
και κυμαίνεται από 0,0/1.000 γεννήσεις (Αυστρία)
έως 4,0/1.000 γεννήσεις (Νορβηγία). Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις ΗΠΑ είναι ΗΠΑ 0,4 - 0,6/1.000
γεννήσεις και για τον Καναδά 0,1 - 0,3/1.000 γεννήσεις7, 8.
Ο κίνδυνος είναι 2,7 φορές υψηλότερος στις γυναίκες που γεννούν πρόωρα σε σχέση με τις τελειόμηνες κυήσεις και 3,2 φορές υψηλότερος κίνδυνος
στις γυναίκες που υποβάλλονται σε καισαρική τομή
σε σχέση με τους φυσιολογικούς τοκετούς. Από αυτές
τις περιπτώσεις, το 59% θα αναπτύξει σύνδρομο συστηματικής Φλεγμονώδους απάντησης - SIRS, το 24%
σοβαρή σήψη και το 3% σηπτικό shock9.
Παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση
των περιπτώσεων σήψης στην κύηση
Αύξηση του αριθμού των κυήσεων σε ηλικίες
άνω των 40 ετών. Λόγω της αύξησης στην ηλικία
παρατηρούνται:
Αύξηση του ποσοστού υπέρβαρων γυναικών
Αύξηση των περιστατικών με εγκατεστημένο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
Αύξηση περιπτώσεων προδρομικού πλακούντα και
αποκόλλησης πλακούντα
Ένας άλλος παράγοντας που συχετίστηκε με την
αύξηση των περιπτώσεων σήψης είναι η ηλικία σε
συνδυασμό με τις μεθόδους IVF, οι οποίες οδηγούν
σε:
Πιθανές πολύδυμες κυήσεις
Αύξηση των επεμβατικών & θεραπευτικών τεχνικών: περίδεση τραχήλου, μειώσεις, αμνιοπαρακέντηση, επεμβάσεις εμβρύου ή πλακούντα, καισαρικές τομές3,10 - 14.

Ορισμοί
Σύνδρομο Συστηματικής Φλεγμονώδους απάντησης
(SIRS - Systemic Inflammatory Response Syndrome) το
οποίο εγκαθίσταται όταν πληρούνται τα 2 από τα παρακάτω κριτήρια:
1. Θερμοκρασία > 38 ή < 36οC
2. Καρδιακοί παλμοί > 90 ανά λεπτό
3. Αναπνοές > 20 ανά λεπτό ή PaCO2 < 32mmHg
4. Λευκά αιμοσφαίρια > 12.000 ή < 4.000/μl ή > 10%
ανώριμες μορφές
ΣΗΨΗ: ορίζεται η κλινική εικόνα του SIRS
σε συνδυασμό με την παρουσία λοίμωξης
ΣΟΒΑΡΗ ΣΗΨΗ: Ορίζεται ως:
Ανεπάρκεια ≥ 1 οργάνου
Πνεύμονες (σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ARDS) PaO2/FiO2 < 200 και διάμεσα διηθήματα στην
Α/α
Νεφροί: οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ολιγουρία
< 0.5ml/kg/ώρα μετά την αποκατάσταση υγρών
Μεταβολική οξέωση: pH < 7.3 ή έλλειμμα βάσης >
5mmol/l και τιμή γαλακτικού > 2Χ ανωτ. φυσιολικού
Διαταραχή πήξεως: αιμοπετάλια < 100.000 ή ΙΝR>1.5
ή ΔΕΠ
ΚΝΣ: Οξεία μεταβολή του επιπέδου συνείδησης
Οξεία ηπατική δυσλειτουργία
Σηπτική καταπληξία (shock): αφορά την εικόνα σοβαρής σήψης που συνοδεύεται από υπόταση παρά την
επαρκή χορήγηση υγρών4,6,8,9.
Το 2001 το SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS
International Sepsis Deﬁnitions Conference καθόρισε
τα διαγνωστικά κριτήρια της σήψης15.
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, επιλόχεια σήψη ορίζεται η
λοίμωξη του γεννητικού συστήματος που μπορεί να εμφανιστεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή από την ρήξη
των υμένων ή τον τοκετό έως και την 42η ημέρα μετά
τον τοκετό6. Καθορίζεται από: την εμφάνιση πυρετού
και ενός εκ των παρακάτω:
1. πυελικός πόνος,
2. ανώμαλη κολπική υπερέκκριση με χαρακτηριστική
οσμή και σύσταση,
3. καθυστερημένη υποστροφή της μήτρας
Οι λοιμώξεις στη διάρκεια της κύησης μπορούν
να ταξινομηθούν σε κατηγορίες16 - 21:
Συνδεόμενες με την κύηση (χοριοαμνιονίτιδα,
ενδομητρίτιδα)
03 • 2016|Τόμος 1|Τεύχος 1
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Πίνακας 1. Παθογόνα που σχετίζονται με εγκατάσταση σήψης κατά την κύηση6
ΑΕΡΟΒΙΑ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ

Gram - positive

Peptococcus sp.

b - Haemolytic streptococcus: groups A, B, D

Peptostreptococcus sp.

Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus

Bacteroides fragilis, Bacteroides bivis, Bacteroides disiens

Gram - negative

Clostridium ramosum, rarely Clostridium perfringens

Escherichia coli

Fusobacterium

Enterobacteriaceae including Klebsiella pneumoniae

Miscellaneous

Enterobacter, Citrobacter

Chlamydia trachomatis

Pseudomonas aeruginosa

Mycoplasma hominis

Proteus mirabilis

Uroplasma urealyticum

Haemophilus inﬂuenzae

ΙΟΙ

Gram - variable

Ερυθράς

Gardenerella vaginalis

H1N1
Ερπητοϊοί
Ιός ανεμοβλογιάς

Μη συνδεόμενες με το γεννητικό σύστημα (ουρολοίμωξη, μαστίτιδα, πνευμονία, λοιμώξεις του δέρματος & μαλακών μορίων, γατσρεντερίτιδα)
Άλλες χειρουργικές καταστάσεις (σκωληκοειδίτιδα, χολοκυστίτιδα)
Σπάνια από επισκληρίδια αναισθησία (S. aureus)
Νοσοκομειακές λοιμώξεις
Τα πιο συχνά αίτια σήψης στην κύηση είναι21:
Η Χοριοαμνιονίτιδα
Η Πυελονεφρίτιδα
Η Ενδομητρίτιδα

Clostridium septicum
Morganella morganii
Ειδικότερα ο στρεπτόκοκκος παρουσιάζει υψηλά
ποσοστά διηθητικών λοιμώξεων. Η επίπτωση του
MRSA (Methicillin - resistant Staphylococcus
aureus) αυξάνει Παγκοσμίως λόγω της καταχραστικής χρήσης των αντιβιοτικών. Το ίδιο συμβαίνει
και με τα gram - αρνητικά βακτήρια τα οποία παράγουν extended - spectrum beta - lactamases (ESBL).
Τα στελέχη αυτά προκαλούν ουρολοιμώξεις από στελέχη ανθεκτικά στις κεφαλοσπορίνες & στον συνδυασμό αμοξυκιλλίνη - κλαβουλανικό.

Τα κυριότερα μικροβιακά αίτια με σειρά
επικινδυνότητας για την εγκατάσταση σήψης στη
διάρκεια της εγκυμοσύνης22:
Β - αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομάδας Α (GAS)
Escherichia coli
Χρυσίζων σταφυλόκοκκος
Στρεπτόκοκκος της πνευμονίας
MRSA

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση σήψης
στην εγκυμοσύνη αποτελούν23:
Κακή/ελλειπής υγιεινή
Χαμηλο κοινωνικό - οικονομικό επίπεδο
Ελλειπής διατροφή
Κολπική υπερέκκριση, ιστορικό πυελικής
φλεγμονής
Παρατεταμένη ρήξη των υμένων
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Παρατεταμένος τοκετός
Συχνή κολπική εξέταση κατά τον τοκετό (> 5)
Καισαρική τομή, τραύμα περινέου
Παραμονή εμβρυϊκών ιστών/πλακούντα
Πολύδυμη κύηση
Αμνιοπαρακέντηση, περίδεση & άλλες επεμβατικές μέθοδοι
Υπέρβαρη/παχυσαρκία
Μαιευτικοί χειρισμοί
Διαταραχές μεταβολισμού γλυκόζης, ΣΔ
Αναιμία
Διαταραχές ανοσοποιητικού
Ειδικότερα η Καισαρική Τομή σχετίζεται με τα
υψηλότερα επίπεδα σήψης μετά τον τοκετό. Οι πιθανότεροι λόγοι που οδηγούν σε εμφάνιση σήψης
μετά από καισαρική είναι:
Μεταγχειρητική συλλογή
Νέκρωση ιστών
Παρουσία βακτηρίων στην περιτοναϊκή κοιλότητα/χειρουργικό πεδίο

10. Γενικά συμπτώματα (σύγχυση, μείωση όρεξης)
Στην περίπτωση που νοσήσει η μητέρα θα πρέπει
να δίδεται και ιδιαίτερη προσοχή στο νεογνό το
οποίο είναι εκτεθειμένο στον κίνδυνο λοίμωξης
κατά τον τοκετό και τον θηλασμό. Θα πρέπει πάντοτε να γίνεται έλεγχος του ομφαλίου λώρου και
άμεση Νεογνολογική εξέταση. Επίσης θα πρέπει
να λαμβάνουμε υπόψιν ότι και κατά τον θηλασμό
υπάρχει κίνδυνος λοίμωξης από στελέχη β - αιμολυτικού στρεπτοκόκκου ομάδας Α (GAS) και στελέχη S. Aureus που παράγουν την πρωτεΐνη Panton Valentine - Leukocidin (PVL).
Εάν παρατηρηθεί γρήγορη εμφάνιση συμπτωμάτων (< 12 ώρες από τον τοκετό) πιο πιθανή είναι η
στρεπτοκοκκική λοίμωξη (GAS).
Μετά τον τοκετό θα πρέπει να γίνεται συνεχής καταγραφή των ζωτικών σημείων. Στις διαγνωστικές
εξετάσεις συγκαταλέγονται οι καλλιέργειες αίματος
& άλλων υλικών, τα επίπεδα CRP, τα επίπεδα προκαλσιτονίνης και τα επίπεδα γαλακτικού οξέος.

Σημεία και συμπτώματα στη λοχεία
Υποψία σήψης θέτει η εμφάνιση πυρετoύ με ρίγος.
Εάν ο πυρετός είναι επίμονος και διατηρείται σε
υψηλά επίπεδα θα πρέπει να υποψιαζόμαστε την πιθανότητα αποστήματος. Προσοχή: μία φυσιολογική
θερμοκρασία μπορεί να οφείλεται στη συστηματική
χορήγηση αντιπυρετικών ή αντιφλεγμονωδών σκευασμάτων. Εάν η ασθενής εμφανίζει διάρροια ή εμέτους υπάρχει η πιθανότητα παραγωγής εξωτοξινών
(early toxic shock)9,23.
Άλλα χαρακτηριστικά λοίμωξης αποτελούν τα
παρακάτω:
1. Διόγκωση μαστού, εξέρυθρος μαστός
2. Γενικευμένο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα (σταφυλοκοκκική ή στρεπτοκοκκική σήψη;)
3. Υπεραιμία επιπεφυκότα (early toxic shock
syndrome)
4. Πυελικό ή κοιλιακό άλγος
5. Λοίμωξη τραύματος καισαρικής ή περινεοτομής
6. Κολπική υπερέκκριση (δύσοσμη:αναερόβια;
ορώδης: στρεπτόκοκκος;)
7. Παραγωγικός βήχας
8. Συμπτώματα από το ουροποιητικό
9. Καθυστερημένη υποστροφή μήτρας, αυξημένα
λόχεια

Τα άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της σήψης
είναι:
1. Έναρξη αντιβιοτικών εντός 1 ώρας από την εγκατάσταση βαρειάς σήψης
2. Ενδοφλέβια χορήγηση διαλυμάτων
(κρυσταλλοειδών)
Δείκτες κακής πρόγνωσης στο σηπτικό shock
Καθυστέρηση διάγνωσης
Προϋπάρχουσα πάθηση
Πτωχή ανταπόκριση στην IV χορήγηση υγρών
Επηρεασμός της καρδιακής λειτουργίας
Μείωση στην ιστική οξυγόνωση
Υψηλά επίπεδα γαλακτικού οξέος (>4mmol/L)
MODS (multiple organ dysfunction syndrome)24
Προφυλάξεις
1. Πλήρης ενημέρωση του Προσωπικού του Νοσοκομείου και των επισκεπτών/συγγενών για τήρηση
αυστηρών κανόνων υγιεινής και προφύλαξης από
πιθανή μετάδοση του παθογόνου.
2. Σε περίπτωση λοίμωξης από μηνιγγιτιδόκοκκο ή
GAS μπορεί να χρειαστεί χορήγηση χημειοπροφύλαξης στο προσωπικό και στους συγγενείς.
3. Άμεση ενημέρωση Λοιμωξιολόγου.
03 • 2016|Τόμος 1|Τεύχος 1
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4.Άμεση λήψη απαραίτητων διαγνωστικών
εξετάσεων.
5. Χορήγηση αντιβιοτικών εντός 1 ώρας από τη διάγνωση σοβαρής σήψης
6. Επί ιστορικού προϋπάρχουσας ή υποψίας λοίμωξης από ανθεκτικά στελέχη είναι απαραίτητη η
άμεση ενημέρωση του Τμήματος Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων.
7. Επί νεκρωτικής απονευρωσίτιδας θα πρέπει να ζητείται άμεσα εξέταση από Χειρουργό.
Ο Μαιευτήρας θα πρέπει να προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες και συστάσεις προς τις εγκύους:
Θεραπεία τυχόν υπάρχουσας λοίμωξης πριν το
χειρουργείο
Αποφυγή καπνίσματος 30 ημέρες πριν την
επέμβαση
Καλός καθαρισμός με αντισηπτικό διάλυμα το
προηγούμενο βράδυ
Ρύθμιση γλυκόζης σε διαβητικούς

Προσεκτική αφαίρεση τριχών από το σημείο της
επέμβασης
Αποστείρωση σε μεγάλη έκταση προεπεμβατικά
Χορήγηση χημειοπροφύλαξης20,25,26.
Χορήγηση χημειοπροφύλαξης
Συνιστάται σε όλες τις περιπτώσεις καισαρικής
(εκτός εάν ήδη λαμβάνει αγωγή). Η προτεινόμενη δόση είναι 1 - 2g κεφαλοσπορίνης IV η οποία θα
πρέπει να χορηγείται τουλάχιστον 60 λεπτά πριν
τη χειρουργική τομή. Υπέρβαρες μητέρες (ΒΜΙ
> 30) θα πρέπει να λαμβάνουν υψηλότερη δόση
χημειοπροφύλαξης.
Το Κέντρο ελέγχου Νοσημάτων (The Centers
for Disease Control and Prevention’s Advisory
Committee on Immunization Practices) συστήνει
ότι, σε περιόδους γρίπης, όλες οι γυναίκες θα πρέπει
να εμβολιάζονται με αδρανή στελέχη influenza σε
οποιαδήποτε εβδομάδα της κύησης. Δεν έχει αποδειχθεί κίνδυνος για το έμβρυο από το εμβόλιο20. Θ

Take home messages
Η σήψη αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες μητρικής νοσηρότητας και θνησιμότητας.
Η επίπτωση της σήψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,8/1.000 γεννήσεις (142 περιστατικά) και κυμαίνεται από 0,0/1.000 γεννήσεις (Αυστρία) έως 4,0/1.000 γεννήσεις (Νορβηγία). Τα πιο συχνά αίτια σήψης
στην κύηση είναι η χοριοαμνιονίτιδα, η πυελονεφρίτιδα και η ενδομητρίτιδα.
 στρεπτόκοκκος παρουσιάζει υψηλά ποσοστά διηθητικών λοιμώξεων. Η επίπτωση του MRSA
Ο
(Methicillin - resistant Staphylococcus aureus) αυξάνει παγκοσμίως.
 την περίπτωση που νοσήσει η μητέρα θα πρέπει να δίδεται και ιδιαίτερη προσοχή στο νεογνό το οποίο
Σ
είναι εκτεθειμένο στον κίνδυνο στρεπτοκοκκικής ή σταφυλοκοκκικής λοίμωξης κατά τον τοκετό και
τον θηλασμό.
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Sepsis and septic shock in pregnancy and puerperium.
Aetiology and management
Synopsis
Pregnancies complicated by severe sepsis and septic shock are associated with increased rates of preterm labor,
fetal infection and preterm delivery. Severe sepsis is sepsis associated with organ dysfunction, hypoperfusion,
or hypotension. Septic shock is a subset of severe sepsis defined as sepsis - induced hypotension persisting
despite adequate fluid resuscitation along with the presence of perfusion abnormalities that may include, but
are not limited to, lactic acidosis, oliguria, or an acute alteration in mental status. Pregnancies in women 40 years
and older are much more common than a decade ago. With advanced maternal age, there are increased rates of
obesity, type 2 diabetes mellitus, placenta previa, and abruption placentae. B - hemolytic streptococcus group
A is increasingly causing invasive infections worldwide and was directly responsible for 13 of the 29 maternal
deaths from infection in the UK during 2006 - 2008. The decision for delivery in the setting of antepartum severe
sepsis or septic shock can be challenging but must be based on gestational age, maternal status, and fetal status.
Prevention and aggressive treatment of sepsis can be expected to reduce the progression to severe sepsis and
septic shock and prevention strategies can include preoperative skin preparations and prophylactic antibiotic
therapy as well as appropriate immunizations.
KEYWORDS: Sepsis, septic shock, pregnancy, puerperium
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Περίληψη
Η διαδικασία απολίνωσης του ομφαλίου λώρου κατά το τρίτο στάδιο του τοκετού, σηματοδοτεί την απαγκίστρωση του εμβρύου από την μητρική εξάρτηση και την έναρξη της αυτόνομης εξέλιξης του. Η μαιευτική πρακτική επιτάσσει την ενεργητική αντιμετώπιση του σταδίου για την πρόληψη της απώλειας αίματος και εμφάνισης μαιευτικής αιμορραγίας και συμπεριλαμβάνει την άμεση απολίνωση του ομφαλίου.
Ωστόσο νεότερα δεδομένα καταδεικνύουν πως η καθυστέρηση της απολίνωσης και η συνοδός μετάγγιση
μέρους του ευρισκόμενου στον πλακούντα αίματος στο νεογνό, δεν φαίνεται να επηρεάζει τον κίνδυνο
εμφάνισης αιμορραγίας μετά τον τοκετό. Ταυτόχρονα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα μειώνοντας
την νεογνική αναιμία και προσφέροντας επάρκεια σιδήρου στους πρώτους μήνες της ζωής. Ακόμα σημαντικότερες φαίνεται να είναι οι επιδράσεις στα πρόωρα νεογνά, βελτιώνοντας τις αιματολογικές παραμέτρους, μειώνοντας την ανάγκη μηχανικού αερισμού και αυξάνοντας την οξυγόνωση, ενώ μειώνουν την
πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών που σχετίζονται με την ανωριμότητα τους. Στον αντίποδα, αυξάνεται ο
κίνδυνος υπερχολερυθριναιμίας και εμφάνισης νεογνικού ίκτερου που θα απαιτήσει θεραπεία, αλλά χωρίς αυξημένη επίπτωση σοβαρών μορφών ίκτερου. Στην παρούσα ανασκόπηση, παρουσιάζουμε τα νεότερα δεδομένα στο θέμα του ιδανικού χρόνου απολίνωση του ομφαλίου λώρου.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Απολίνωση ομφαλίου λώρου, τρίτο στάδιο τοκετού, αιμορραγία, αναιμία νεογνού,
νεογνικός ίκτερος
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Εισαγωγή
Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που διαδραματίζονται κατά την μετάβαση από την φάση του
εμβρύου στην φάση του νεογέννητου, αποτελεί η
αποκοπή της ομφαλοπλακουντιακής επικοινωνίας. Η απολίνωση του ομφαλίου λώρου σηματοδοτεί την έναρξη του ατόμου ως ανεξάρτητη οντότητα.
Ωστόσο, ο χρόνος που επιλέγεται για την διακοπή της
επικοινωνίας αποτελεί θέμα συζήτησης για αιώνες1,
2
. Στην καθημερινή μαιευτική πρακτική κυριαρχεί
η άμεση σύγκλειση του ομφαλίου λώρου που ορίζεται ως η απολίνωση που επέρχεται σε λιγότερο από 1
λεπτό από την ολοκλήρωση της εξόδου του εμβρύου
από την μητρική κοιλότητα και συνήθως πραγματοποιείται εντός 30 δευτερολέπτων3. Ως καθυστερημένη
απολίνωση χαρακτηρίζεται η αναμονή για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο του ενός λεπτού και συνήθως
2 έως 3 λεπτών ή μέχρι να σταματήσει η ροή διαμέσου του ομφαλίου4. Στην συγκεκριμένη ανασκόπηση επιχειρούμε να παρουσιάσουμε τα δεδομένα που
διαθέτουμε στο ζήτημα της άμεσης ή καθυστερημένης απολίνωσης του ομφαλίου λώρου.
Φυσιολογία αλλαγών μετά τον τοκετό
Η μετάβαση από το ενδομητρικό περιβάλλον σε ένα
εξωγενές περιβάλλον συνοδεύεται από μια σειρά από
φυσιολογικές μεταβολές απαραίτητες για την αποδέσμευση από τη προμήθεια οξυγόνου από τον πλακούντα και την απευθείας αξιοποίηση του περιβάλλοντος5. Ο βασικός μηχανισμός που εμπλέκεται στην
ομαλή εξέλιξη της αποβολής του υγρού των πνευμόνων, είναι μέσω της σχετιζόμενης με τις αντλίες
νατρίου αυξημένης επαναρρόφησης υγρού όσο και
με ένα πλήθος πολύπλοκων μηχανισμών που ενεργοποιούνται μέσω της υπεροξυγόνωσης, αλλά και
άλλων που είναι ανεξάρτητοι από τα επίπεδα του
οξυγόνου. Κατά την ενδομήτρια ζωή το 90% του αίματος που εξέρχεται από την Δεξιά κοιλία παρακάμπτει τους πνεύμονες. Μετά την απομάκρυνση από
το ενδομητρικό περιβάλλον, αυξάνεται η συστηματική αρτηριακή πίεση ενώ µε τον αερισμό των πνευμόνων αυξημένος όγκος αίματος επιστρέφει µέσω
των πνευμονικών φλεβών στον αριστερό κόλπο6, 7.
Η αύξηση των πιέσεων στον αριστερό κόλπο οδηγεί
στην αντιστροφή της ροής στο ωοειδές τρήμα και
στην ακόλουθη επαφή του πρωτογενούς µε το δευτε20
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ρογενές µεσοκολπικό διάφραγμα, µε αποτέλεσμα τη
σύγκλειση του ωοειδούς τρήματος8, 9.
Τρίτο στάδιο τοκετού
Μια από τις σημαντικότερες και πλέον επίφοβες
επιπλοκές του τοκετού κατά το τρίτο στάδιο του
αποτελεί η αιμορραγία μετά τον τοκετό. Σημαντική αιμορραγία (>500ml) επιπλέκει το 2% των τοκετών, ωστόσο είναι υπεύθυνη για το 25% περίπου
της μητρικής περιγεννητικής θνησιμότητας παγκοσμίως10. Λόγω της σημαντικής επίπτωσης, της
μικρής προγνωστικής αξίας των προβλεπτικών εργαλείων που διαθέτουμε και της έλλειψης αποτελεσματικών πρωτοκόλλων αντιμετώπισης που να
μπορούν να αντιμετωπίσουν το σύνολο των περιπτώσεων, η μαιευτική αιμορραγία του τρίτου σταδίου αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα και αίτιο
ανησυχίας των μαιευτήρων11. Στο πλαίσιο της πρόληψης της κατάστασης αυτής, τις προηγούμενες
δεκαετίες σε σημαντικό αριθμό κατευθυντήριων
οδηγιών προτεινόταν η ενεργητική αντιμετώπιση
του τρίτου σταδίου του τοκετού, με την άμεση απολίνωση του ομφαλίου λώρου και την ελεγχόμενη
έλξη του για την έξοδο του πλακούντα12.
Ωστόσο, η άμεση σε σύγκριση με την καθυστερημένη σύγκλειση του ομφαλίου λώρου δεν παρουσιάζει διαφορά στην επίπτωση της εμφάνισης
σοβαρής αιμορραγίας αλλά ούτε και στην εμφάνιση αιμορραγίας με ποσότητα αίματος μικρότερης από 500 ml. Επίσης δεν υπάρχει διαφορά στην
εμφάνιση αναιμίας στην μητέρα. Ως αποτέλεσμα,
παρόλο που το σύνολο των χειρισμών της ενεργητικής προσέγγισης σχετίζεται με μια στατιστικά
σημαντική μείωση της απώλειας αίματος, η πρόταση για άμεση σύγκλειση του ομφαλίου λώρου
δεν συνεισφέρει στο φαινόμενο αυτό και έχει απαλειφθεί από τις συστάσεις. Επίσης, υπάρχουν δεδομένα που καταδεικνύουν πως η ελάττωση της
ποσότητας του αίματος που παραμένει στον πλακούντα καθώς και το άδειασμα του ομφαλίου
λώρου μπορεί να δράσουν ευεργετικά προκαλώντας αποκόλληση του πλακούντα και μειώνοντας το συνολικό χρόνο του τρίτου σταδίου του
τοκετού. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει καταδειχθεί
οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες
στην διάρκεια του τρίτου σταδίου13.
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Πλεονεκτήματα καθυστερημένης σύγκλεισης
ομφαλίου λώρου
Η καθυστερημένη σύγκλειση του ομφαλίου λώρου,
προσφέρει ένα σημαντικό και αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα στα νεογνά στους πρώτους μήνες της ζωής
τους, προσφέροντας τους αυξημένο όγκο κυκλοφορούντος αίματος και επάρκεια σιδήρου, μειώνοντας σε στατιστικά σημαντικό βαθμό την εμφάνιση
αναιμίας14, 15. Η σιδηροπενική αναιμία των νεογνών
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα
και η εξασφάλιση ικανοποιητικής ποσότητας σιδήρου στο νεογνό κατά τους πρώτους μήνες της ζωής
του και μέχρι να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του
μέσω της τροφής και όχι αποκλειστικά μέσω του μητρικού γάλακτος μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω
της καθυστέρησης σύγκλεισης του ομφαλίου λώρου
για 2 έως 3 λεπτά. Καθώς το νεογνό, ιδιαίτερα κατά
τα 2 πρώτα χρόνια της ανάπτυξης του έχει αυξημένες ανάγκες σιδήρου ή έλλειψη του μπορεί να
οδηγήσει στην εγκατάσταση αναιμίας με σημαντικές επιπτώσεις για πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, η
αναιμία συνδέεται με καθυστερημένη ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, μαθησιακές δυσκολίες
και προβλήματα στην μαθησιακή ζωή καθώς και με
χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης16. Διαταραχές που
εγκαθίστανται στα αρχικά στάδια της ζωής, ωστόσο
αναγνωρίζονται αργότερα, είναι μη αναστρέψιμες
και ταλαιπωρούν τα άτομα για το σύνολο του βίου
τους Σχήμα 1.
Ακόμα σημαντικότερο ρόλο μπορεί να διαδραματίζει η καθυστερημένη σύγκλειση του ομφαλίου
λώρου σε πρόωρα νεογνά17. Σε αυτές τις περιπτώσεις εκτός από τα αυξημένα επίπεδα αιματοκρίτη
και αιμοσφαιρίνης που μειώνουν την ανάγκη για
μεταμόσχευση αίματος, η καθυστερημένη σύγκλειση σχετίζεται και με αυξημένη αρτηριακή πίεση
που ενδεχομένως να συνδέεται και με την αυξημένη ροή ερυθρών αιμοσφαιρίων που έχει καταγραφεί18. Καθώς η παροχή του προφορτίου της Δεξιάς
κοιλίας μετατοπίζεται από την ομφαλική επιστροφή
στην πνευμονική φλεβική επιστροφή, η εγκατάσταση αερισμού μέσω των πνευμόνων πριν την σύγκλειση του ομφαλίου λώρου, επιτρέπει την αύξηση της
πνευμονικής αιματικής ροής, εκμεταλλευόμενη την
επιστροφή του αίματος μέσω του ομφαλίου λώρου.
Ως αποτέλεσμα απαλείφεται η περίοδος της μειω-

μένης φλεβικής επιστροφής και του χαμηλού κλάσματος εξώθησης που καταγράφεται σε περιπτώσεις
άμεσης σύγκλεισης19. Επίσης, η καθυστερημένη σύγκλειση σχετίζεται με μειωμένη ανάγκη για χρήση
μηχανικού αερισμού και επιφανειοδραστικών παραγόντων για την υποστήριξη του νεογνού. Σε κάθε
περίπτωση, καταγράφονται αυξημένα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα καθώς και καλύτερη οξυγόνωση της
παρεγκεφαλίδας20, 21.
Η καθυστερημένη σύγκλειση του ομφαλίου λώρου,
μειώνει σημαντικά (μέχρι και 20%) και τον αυξημένο
κίνδυνο που εμφανίζουν τα πρόωρα νεογνά για ενδοκρανιακή εγκεφαλική αιμορραγία13, 22. Οι έντονες
διακυμάνσεις της αιματική ροής στην παρεγκεφαλίδα που αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου
για την εκδήλωση ενδοκρανιακής αιμορραγίας, ιδιαίτερα σε νεογνά με ανώριμο αυτορυθμιστικό παρεγκεφαλιδικό αγγειακό σύστημα, αποφεύγονται
με την καθυστέρηση της σύγκλεισης του ομφαλίου
λώρου23.
Εξίσου σημαντική είναι σε επίπεδα που αγγίζει το
20% είναι και η μείωση που επέρχεται στην εμφάνιση εντεροκολίτιδας13. Η νεκρωτική εντεροκολίτιδα
αποτελεί την δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου πρόωρων νεογνών. Ο πιθανότερος μηχανισμός, αφορά
στην μεταφορά ανοσοβιολογικών παραγόντων
μέσω του αίματος που παραμένει στον πλακούντα
και ανοσοσφαιρινών μητρικής προέλευσης που ενδεχομένως να δρουν προστατευτικά στο νεογνό24, 25.
Αυτό ενδεχομένως να εξηγεί και τα μειωμένα επίπεδα σηψαιμίας που παρατηρούνται στην ομάδα που
πραγματοποιείται καθυστερημένη διακοπή της ομφαλικής ροής αίματος προς το νεογνό26.
Κίνδυνοι καθυστερημένης σύγκλεισης ομφαλίου
λώρου
Το μεγαλύτερο αντεπιχείρημα όσων υποστηρίζουν
την άμεση απολίνωση του ομφαλίου λώρου σχετίζονται άμεσα με την αυξημένη ποσότητα αίματος
που δέχεται το νεογνό. Αρχικές μελέτες είχαν καταδείξει έναν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης πολυκυταρραιμίας. Ωστόσο, συγκεντρωτικά δεδομένα
και νεότερες έρευνες καταδεικνύουν πως ο κίνδυνος
αυτός είναι ανεξάρτητος από το χρονικό διάστημα
που λαμβάνει χώρα η διακοπή της ομφαλικής αιματικής ροής. Όμως, δεν συμβαίνει το ίδιο και σε ότι
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Σχήμα 1. Καθυστερημένη απολίνωση ομφαλίου λώρου

Απεικόνιση των σημαντικότερων άμεσων και μακροπρόθεσμων επιδράσεων της καθυστερημένης απολίνωσης του ομφαλίου
λώρου στο νεογνό και την μητέρα

αφορά τον κίνδυνο εμφάνισης υπερχολυρεθριναιμίας και νεογνικού ίκτερου. Η διαφορά που εμφανίζεται στα επίπεδα της χολερυθρίνης αγγίζει στατιστικά σημαντικά επίπεδα ανάλογα με τον χρόνο
σύγκλεισης του ομφαλίου λώρου27. Επίσης, σε περιπτώσεις καθυστερημένης σύγκλεισης του ομφαλίου
λώρου, η ανάγκη για την χρήση φωτοθεραπείας για
την αντιμετώπιση των αυξημένων επιπέδων χολερυθρίνης είναι σημαντικά αυξημένη27. Ωστόσο, δεν
υπάρχει διαφορά σε ότι αφορά την εμφάνιση κλινικά διαγνωσμένου νεογνικού ίκτερου, αλλά και στην
22
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συχνότητα εμφάνισης σοβαρών μορφών νεογνικού
ίκτερου13, 28.
Συμπεράσματα
Ο σημαντικότερος λόγος της άμεσης απολίνωσης
του ομφάλιου λώρου κατά το τρίτο στάδιο του τοκετού ήταν για πολλά χρόνια η μείωση της απώλειας
αίματος, η γρηγορότερη ολοκλήρωση του σταδίου
και εν τέλει η ελάττωση της πιθανότητας εμφάνισης
μαιευτικής αιμορραγίας μετά τον τοκετό. Ωστόσο,
νεότερα δεδομένα έχουν καταδείξει πως ο χρόνος

Νεότερα δεδομένα για την καθυστερημένη απολίνωση του ομφάλιου λώρου

της απολίνωσης του ομφαλίου λώρου δεν επηρεάζει ούτε την συνολική διάρκεια του τρίτου σταδίου,
αλλά ούτε την πιθανότητα εμφάνισης αιμορραγίας.
Εκλείπει ως εκ τούτου ο βασικότερος λόγος για την
άμεση διακοπή της ομφαλικής ροής αίματος. Επιπρόσθετα, η καθυστέρηση της απολίνωσης συσχετίζεται με μια σειρά από άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα οφέλη για το νεογνό, όπως η ελάττωση της
πιθανότητας εμφάνισης αναιμίας, η επάρκεια σιδήρου κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του νεογνού
και μειώνει την συχνότητα εμφάνισης των σημαντι-

κότερων επιπλοκών στα πρόωρα νεογνά. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης νεογνικού ίκτερου και η
ανάγκη φωτοθεραπείας μετριάζει, χωρίς όμως να
εξαφανίζει τα πλεονεκτήματα. Καθώς η καθυστερημένη σύγκλειση του ομφαλίου λώρου, κερδίζει διαρκώς έδαφος στην μαιευτική πρακτική, η γνώση των
πλεονεκτημάτων που εμφανίζει, αποτελεί εργαλείο
στην φαρέτρα του μαιευτήρα για την εξατομίκευση
του χρόνου που αποφασίζει να αποκόψει το έμβρυο
από την μητέρα και να του δώσει το έναυσμα για
την έναρξη της ανεξάρτητης ζωής του. Θ

Take home messages
 καθυστερημένη απολίνωση του ομφαλίου λώρου μειώνει την εμφάνιση αναιμίας και προσφέρει επάρΗ
κεια σιδήρου για τους πρώτους μήνες της ζωής
Μειώνει την ανάγκη μηχανικής αναπνευστικής υποστήριξης
 ειώνει την εμφάνισης ενδοκρανιακής εγκεφαλικής αιμορραγίας και νεκρωτικής εντεροκολίτιδας σε
Μ
πρόωρα νεογνά.
 εν αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αιμορραγίας τρίτου σταδίου, ωστόσο σχετίζεται με αυξημένα ποΔ
σοστά εμφάνισης νεογνικού ίκτερου.

Recent data on delayed umbilical cord clamping
Synopsis
The optimal timing of umbilical cord clamping has been strongly debated by health care providers for long
time. Delayed cord clamping had been the standard of every practice until the second half of the last century
when the active management of the third stage of labor was introduced and immediate cord clamping was
recommended. However, accumulative data suggest that delayed clamping is associated with significant
benefits for the baby, while does not increase the risk of post - partum hemorrhage. In fact, delayed
clamping is related to decreased frequency of iron - deficiency anemia in the first year of life with improved
neurodevelopmental outcomes in term infants, reduced risk of necrotizing enterocolitis and a decreased
incidence of intraventricular hemorrhage. On the other hand, there is an increased risk for hyperbilirubinemia
and phototherapy requirement. In this review, we present the latest data regarding the advantages and the
disadvanatages of delayed umbilical cord clamping.
KEYWORDS: Umbilical cord clamping, third stage of labour, hemorrhage, neonatal anemia,
neonatal jaundice
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Περίληψη
Οι ανατομικές και φυσιολογικές μεταβολές τις οποίες υφίσταται ο οργανισμός της εγκύου κάνουν δύσκολη την διάγνωση και την αντιμετώπιση του κοιλιακού άλγους. Καταστάσεις που δημιουργούν κοιλιακό άλγος που μπορεί
να σχετίζονται με την κύηση ή όχι, ενδέχεται μερικές φορές να είναι απειλητικές για τη ζωή τόσο της μητέρας όσο
και του εμβρύου. Ως εκ τούτου, η ακριβής και έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Η διάγνωση βασίζεται στη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού και στην κλινική εξέταση της εγκύου ασθενούς, ενώ οι απεικονιστικές εξετάσεις που βασίζονται στη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας πρέπει να χρησιμοποιούνται με περίσκεψη. Η αντιμετώπιση πρέπει να είναι άμεση, όπως και στις περιπτώσεις εκτός
κύησης, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις φυσιολογικές και ανατομικές ιδιαιτερότητες μιας κύησης. Είναι φανερό ότι
η οξεία κοιλία αποτελεί κλινικό σενάριο που άπτεται διαφορετικών ειδικοτήτων. Δεν πρέπει να υπάρχει δισταγμός
ως προς τη συμμετοχή εκτός των γυναικολόγων και γενικών χειρουργών ή και άλλων ειδικών όταν απαιτηθεί η σωστή και καίρια αντιμετώπιση αυτής της ιατρικής πρόκλησης.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Οξύ κοιλιακό άλγος, εγκυμοσύνη, οξεία, κοιλία

Ο

ξεία κοιλία αποτελεί κάθε σοβαρή ενδοκοιλιακή κατάσταση που παρουσιάζεται με οξύ
κοιλιακό άλγος, ευαισθησία στην ψηλάφηση
της κοιλιάς και μυϊκή σύσπαση, για την αντιμετώπιση της οποίας πρέπει πάντα να εξετάζεται το ενδεχόμενο της χειρουργικής επέμβασης1. Κάθε αιτία για οξεία
κοιλία μπορεί να εμφανιστεί συμπτωματικά κατά τη
διάρκεια της κύησης Πίνακας 1. Μερικές καταστάσεις
είναι περισσότερο πιθανό να πυροδοτηθούν ή να επι-

Corresponding author

βαρυνθούν κατά τη διάρκεια της κύησης, ενώ άλλες καταστάσεις είναι ειδικές της κύησης Πίνακας 2. Συνεπώς όταν αναφερόμαστε στην οξεία κοιλία, θα πρέπει
να σκεφτουμε ένα μεγάλο εύρος πιθανών διαφορετικών διαγνώσεων.
Η προσέγγιση των εγκύων ασθενών με οξύ κοιλιακό άλγος είναι παρόμοια με εκείνη των μη εγκύων
ασθενών. Ωστόσο, οι φυσιολογικές και ανατομικές μεταβολές που σχετίζονται με την κύηση πρέπει να λαμ-

Ηλίας Ι. Χιντιπάς, Αγίου Αλεξάνδρου 29, 175 61 Παλαιό Φάληρο, Τηλέφωνα: 210 9827162, 6944 750744,
E - mail: eliashintipas@yahoo.gr
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Πίνακας 1. Αίτια οξείας κοιλίας που εμφανίζονται συμπτωματικά στην κύηση
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΑ
Οξεία σκωληκοειδίτιδα3,4

Εντερική απόφραξη

Οξεία παγκρεατίτιδα3,5

Διάτρηση του εντέρου

Γαστρεντερίτιδα

Εντερικές κήλες

Πεπτικό έλκος

Εκκολπωματίτιδα

Ηπατίτιδα

Τοξικό μεγάκολο

Παγκρεατική Ψευδοκύστη
ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΑ
Ουρολιθίαση

Ρήξη νεφρικής πυέλου

Συστροφή εξαρτήματος3

Απόφραξη ουρητήρα

Ρήξη κύστης ωοθήκης
ΑΓΓΕΙΑΚΑ
Σύνδρομο άνω μεσεντερίου

Ρήξη κοιλιακών ανευρυσμάτων

Θρομβώσεις / Έμφρακτα

Ανεύρυσμα σπληνικής αρτηρίας

6

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
Πνευμονία

Πνευμονική εμβολή
ΛΟΙΠΑ

Ενδοπεριτοναϊκή αιμορραγία

Οξεία διαλείπουσα πορφυρία

Κοιλιακό τραύμα

Διαβητική κετοξέωση

Πίνακας 2. Αίτια οξείας κοιλίας που σχετίζονται με την κύηση
ΑΊΤΙΑ ΠΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΎΗΣΗ
Οξεία χολοκυστίτιδα

Συστροφή μισχωτού ινομυώματος

Οξεία κυστίτιδα

Ρήξη του ορθού κοιλιακού μυός

Οξεία πυελονεφρίτιδα

Συστροφή εγκύου μήτρας

Οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης
ΑΊΤΙΑ ΕΙΔΙΚΆ ΤΗΣ ΚΎΗΣΗΣ
Ρήξη εκτόπου κύησης

Προδρομικός πλακούντας

Σηπτική έκτρωση με περιτονίτιδα

Σύνδρομο HELLP - Ρήξη ήπατος

Ερυθρά εκφύλιση ινομυώματος

Ρήξη μήτρας

Αποκόλληση πλακούντα

Χοριοαμνιονίτιδα
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βάνονται υπόψη στην αξιολόγηση συμπτωμάτων και
ευρημάτων από το ιστορικό και την κλινική εξέταση.
Επίσης όταν αξιολογούμε τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι
τα φυσιολογικά όρια έχουν διαφορετικές τιμές κατά
τη διάρκεια της κύησης. Για παράδειγμα, μια φλεγμονώδης διεργασία όπως η οξεία σκωληκοειδίτιδα αναμένεται να παράγει αυξημένο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων, ενώ η κύηση αυτή καθεαυτή δημιουργεί
μια φυσιολογική λευκοκυττάρωση, με εύρος λευκών
αιμοσφαιρίων από 6.000 έως 16.000 ανά mm3 στο 2ο
και 3ο τρίμηνο2.
Ιστορικό/Κλινική Εξέταση
Η αξιολόγηση του οξέος κοιλιακού άλγους στην
κύηση βασίζεται στη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού που εστιάζει στους χαρακτήρες του άλγους
(χρόνος εμφάνισης, διάρκεια, ένταση, είδος) και
στην παρουσία συνοδών συμπτωμάτων7. Απαραίτητη είναι η διευκρίνιση της ακριβούς ηλικίας της
κύησης, τόσο για τη διαφορική διάγνωση, όσο και για
την λήψη αποφάσεων για τη βιωσιμότητα του εμβρύου και για την ανάγκη περαιτέρω εκτίμησής του8.
Κατά τη διάρκεια της κλινικής εξέτασης, πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη οι φυσιολογικές και ανατομικές μεταβολές που υφίσταται ο οργανισμός της
εγκύου. Τα ευρήματα ενδέχεται να είναι λιγότερο
έντονα από εκείνα μιας γυναίκας εκτός κύησης9,10.
Τα σημεία περιτοναϊκού ερεθισμού συχνά απουσιάζουν στην κύηση, εξαιτίας της ανόδου και διάτασης
του προσθίου κοιλιακού τοιχώματος. Η υποκείμενη φλεγμονή δεν έχει άμεση επαφή με το τοιχωματικό περιτόναιο, και κάθε μυϊκή αντίδραση που συνήθως αναμένεται είναι μειωμένη11. Επίσης η μήτρα
μπορεί να εμποδίσει την κίνηση του επιπλόου σε
έδαφος φλεγμονής, πράγμα το οποίο επιπλέκει την
κλινική εικόνα.
Συνεπώς για να διευκολύνουμε την εξέταση και
να διαχωρίσουμε την πηγή της κοιλιακής ευαισθησίας, θα πρέπει να εξετάζουμε την έγκυο ασθενή σε
πλάγια κατακεκλιμένη θέση, προκειμένου η μήτρα
να μετακινείται προς την άκρη της κοιλιάς. Πρέπει
επίσης να λαμβάνεται υπόψη η θέση των ενδοκοιλιακών οργάνων ανάλογα με την ηλικία της κύησης.
Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η σκωληκοειδής
απόφυση, η οποία στο 1ο τρίμηνο, όπως και εκτός
28
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κύησης βρίσκεται στη θέση McBurney, ενώ προοδευτικά μετακινείται προς τα άνω και πλάγια, μέχρις
ότου στο τέλος της κύησης να βρίσκεται κοντά στη
χοληδόχο κύστη12. Τέτοιες φυσιολογικές μεταβολές
ενδέχεται να καθυστερήσουν την διάγνωση, συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας της οξείας κοιλίας στην κύηση.
Εκτίμηση του εμβρύου
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή διαχείριση
του περιστατικού οξέος κοιλιακού άλγος στην κύηση
είναι και η εκτίμηση του εμβρύου, η οποία είναι ανάλογη της ηλικίας κύησης. Όταν το έμβρυο βρίσκεται
σε ηλικία όπου δεν εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα,
αρκεί ο έλεγχος της παρουσίας καρδιακών παλμών
με Doppler ή υπερηχογράφημα. Όταν βρίσκεται σε
ηλικία που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα, είναι απαραίτητος πιο σχολαστικός έλεγχος. Ευρήματα που
υποδεικνύουν εμβρυϊκή δυσχέρεια δείχνουν συνήθως μαιευτικές αιτίες οξείας κοιλίας, όπως αποκόλληση πλακούντα ή ρήξη μήτρας13. Ο έλεγχος για
πρόωρη μυομητρική δραστηριότητα επιβάλλεται σε
όλο το διάστημα της εκτίμησης του εμβρύου, ακόμα
και μετά το πέρας της θεραπείας, δεδομένου ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση των ενδοκοιλιακών φλεγμονών
με τον πρόωρο τοκετό.
Ο ρόλος του υπερηχογραφήματος
Η υπερηχογραφία είναι πιθανώς η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη απεικονιστική μέθοδος για την εκτίμηση της κοιλιάς της εγκύου, με τεκμηριωμένη από
μακρόν ασφάλεια για την έγκυο και το έμβρυο, αλλά
και περιορισμούς εξαιτίας ανατομικών μεταβολών
στην κύηση. Η απεικόνιση της χοληδόχου κύστης, του
παγκρέατος και των νεφρών της εγκύου είναι εύκολη.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με κλιμακούμενη
πίεση στην διάγνωση της οξείας σκωληκοειδίτιδας. Το
μέγεθος της κοιλίας της εγκύου μπορεί να αποδυναμώνει την προσέγγιση αυτή, αλλά μερικοί ερευνητές
αναφέρουν επιτυχία στην διάγνωση της πάθησης14,15.
Επιπρόσθετα, η χρήση της υπερηχογραφίας
είναι βασική για την εκτίμηση του εμβρύου, καθώς
βοηθά στην εκτίμηση της ηλικίας της κύησης και
της βιωσιμότητας, αποκλείει την ύπαρξη συγγενών ανωμαλιών και εκτιμά τον όγκο του αμνιακού υγρού, πληροφορίες απαραίτητες για την δι-
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Πίνακας 3. Επίδραση της ιονίζουσας ακτινοβολίας στο έμβρυο σε σχέση
με την ηλικία κύησης16, 17
Ηλικία κύησης

Επίδραση

Εκτιμώμενος ουδός

Προεμφυτευτική περίοδος
(0 - 2 εβδομάδες)

Θάνατος του εμβρύου ή καμία επίδραση
(όλο ή ουδέν)

50 - 100 mGy

Οργανογένεση
(2 - 8 εβδομάδες)

Συγγενείς ανωμαλίες
Καθυστέρηση της ανάπτυξης

200 mGy
200 - 250 mGy

8 - 15 εβδομάδες

Σοβαρή νοητική αναπηρία
Νοητικό έλλειμμα
Μικροκεφαλία

60 - 310 mGy
25 βαθμοί IQ ανά 1 Gy
200 mGy

16 - 25 εβδομάδες

Σοβαρή νοητική αναπηρία

250 - 280 mGy

αχείριση της εγκύου με οξεία κοιλία, όταν πρέπει
να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τον χρόνο και
τον τρόπο τοκετού, καθώς και τη χρήση τοκολυτικών φαρμάκων και στεροειδών.

σε περιπτώσεις που είναι απολύτως απαραίτητη, με
την σύσταση της μικρότερης δυνατής δόσης, χωρίς
να διακινδυνεύεται η ορθή αντιμετώπιση της εγκύου
ασθενούς.

Ο ρόλος της ιονίζουσας ακτινοβολίας
Η ιονίζουσα ακτινοβολία στην διάρκεια της κύησης
φαίνεται ότι δεν προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες στο
αναπτυσσόμενο έμβρυο, όταν χρησιμοποιείται σε μεμονωμένες διαγνωστικές εξετάσεις. Αντιθέτως, όταν
απαιτούνται πολλαπλές εκθέσεις της εγκύου, πρέπει
πάντα να λαμβάνεται υπόψη η δόση της ακτινοβολίας. Δόσεις μικρότερες από 0.05 Gy (5 rad) φαίνεται ότι
δεν σχετίζονται με εμβρυϊκές ανωμαλίες ή αποβολές.
Κατά τη διάρκεια της οργανογένεσης, δόσεις μεγαλύτερες από 200 mGy μεταξύ 2ης - 8ης εβδομάδας ενδέχεται να προκαλέσουν συγγενείς ανωμαλίες
και/ή σοβαρή καθυστέρηση της ανάπτυξης του εμβρύου. Μεταξύ 8ης - 12ης εβδομάδας, δόσεις μεγαλύτερες από 500 mGy και μεταξύ 16ης - 25ης εβδομάδας
δόσεις μεγαλύτερες από 250 mGy φαίνεται ότι προκαλούν σοβαρή διανοητική καθυστέρηση Πίνακας 3.
Οι εκτιμώμενες δόσεις που απορροφώνται από το
έμβρυο κατά τη διάρκεια των συνηθέστερων απεικονιστικών εξετάσεων αναφέρονται στον Πίνακα 4.
Οι μεγάλες επιστημονικές εταιρίες συνιστούν τη διενέργεια ακτινογραφιών όταν είναι αναγκαίες στη
διάρκεια της κύησης, όμως να αντικαθιστώνται από
εναλλακτικές απεικονιστικές μεθόδους όποτε είναι
εφικτό17. Δεδομένης της πιθανής συσχέτισης της προγεννητικής έκθεσης στην ιονίζουσα ακτινοβολία με
τον παιδικό καρκίνο18, η χρήση της συνιστάται μόνο

Μαγνητική τομογραφία (MRI)
Η χρήση της MRI η οποία βασίζεται στη χρήση μαγνητών αντί της ιονίζουσας ακτινοβολίας στην απεικόνιση, θεωρείται πιο ασφαλής στη διάρκεια της
κύησης. Στη βιβλιογραφία φαίνεται ότι είναι πολύ
χρήσιμη στη διάγνωση της οξείας σκωληκοειδίτιδας όταν το υπερηχογράφημα δεν είναι διαγνωστικό19 - 21. Επίσης περιγράφεται ότι η MRI έχει υψηλή
ευαισθησία και ειδικότητα στη διάγνωση της οξείας
σκωληκοειδίτιδας16. Παρά το γεγονός όμως ότι δεν
έχουν καταγραφεί ανωμαλίες στο έμβρυο, το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοπροστασίας συνιστά την αποφυγή
διενέργειας MRI στο 1ο τρίμηνο22. Όσον αφορά τη
χρήση σκιαγραφικού, η ενδοφλέβια χρήση γαδολίνιου πρέπει να χρησιμοποιείται με περίσκεψη, δεδομένου ότι διέρχεται τον πλακούντα και είναι κατηγορίας C κατά FDA16.
Αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση της οξείας κοιλίας στην κύηση εξαρτάται από το αίτιο που την προκαλεί και την ηλικία
κύησης στην οποία βρίσκεται η έγκυος. Αρχικά
μπορεί να επιλεχθεί μια συντηρητική προσέγγιση
με χρήση αναλγητικών, αντιβιοτικής αγωγής και
ενδοφλέβιας χορήγησης υγρών - ηλεκτρολυτών με
στόχο την βελτίωση της κλινικής εικόνας. Επί καλής
πορείας της εγκύου, η χειρουργική αντιμετώπιση
03 • 2016|Τόμος 1|Τεύχος 1
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Πίνακας 4. Δόσεις ιονίζουσας ακτινοβολίας στην απεικόνιση17,18
Τύπος εξέτασης

Δόση έκθεσης (mGy)*
Πολύ χαμηλής δόσης (<0.1 mGy)

Ακτινογραφία ΑΜΣΣ

< 0.001

Ακτινογραφία άκρου

< 0.001

Μαστογραφία (F/P)

0.001 - 0.01

Ακτινογραφία θώρακα (F/P)

0.0005 - 0.01

Χαμηλής - μέτριας δόσης (0.1 - 10 mGy)
Ακτινογραφίες:
Κοιλίας

0.1 - 3.0

ΟΜΣΣ

1.0 - 10

Ενδοφλέβια πυελογραφία

5 - 10

Βαριούχος υποκλυσμός

1.0 - 20

CT:
Κεφαλής/τραχήλου

1.0 - 10

Θώρακα

0.01 - 0.66

Πυελομετρία

<1

Πυρηνική Ιατρική:
Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης

0.1 - 0.5

Σπινθηρογράφημα οστών (Τc 99m)

4-5

Πνευμονική αγγειογραφία

0.5
Υψηλής δόσης (10 - 50 mGy)

CT κοιλίας

1.3 - 35

CT πυέλου

10 - 50

PET/CT σώματος

10 - 50

ΑΜΣΣ: Αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης, ΟΜΣΣ: Οσφυική μοίρα σπονδυλικής στήλης, F/P: Face/Profile,
CT: Αξονική Τομογραφία, PET/CT: Τομογραφία Ποζιτρονίων

μεταφέρεται χρονικά μετά το πέρας της κύησης23,24.
Αν η κλινική εικόνα δε βελτιώνεται ή υπάρχει υποτροπή της νόσου τότε η χειρουργική αντιμετώπιση
επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί και προτιμάται το
δεύτερο τρίμηνο της κύησης. Τότε, οι πιθανότητες
πρόωρου τοκετού ή η απώλεια του κυήματος είναι μικρότερες συγκριτικά με το τρίτο τρίμηνο της κύησης.
Επίσης, μια χειρουργική προσέγγιση στο δεύτερο
τρίμηνο συνδυάζεται με μικρότερο κίνδυνο αποβολής οφειλόμενη στη χρήση αναισθητικών φαρμάκων
ή ως επιπλοκή της ίδιας της επέμβασης23,24.
Η λαπαροσκόπηση αποτελεί τη μέθοδο εκλογής
για τη χειρουργική αντιμετώπιση της οξείας κοιλίας στην κύηση παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς25-27.
30
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Ειδικά με την τεχνική εισόδου κατά Hasson, αποφεύγονται οι πιθανοί τραυματισμοί στην ευμεγέθη
εγκύμονα μήτρα που μπορεί να δημιουργηθούν με
τη χρήση της βελόνας Veress. Προσοχή όμως χρειάζεται στη μετακίνηση της μήτρας και στη σωστή τοποθέτηση των βοηθητικών trocar. Με τη λαπαροσκόπηση, ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο είναι
αισθητά μικρότερος σε σχέση με την κλασική λαπαροτομία, υπάρχει γρήγορη κινητοποίηση της εγκύου
και ο χρόνος λήψης φαρμάκων (αναισθησιολογικών, αναλγητικών και αντιβιοτικών) είναι μικρότερος. Αποβολές μετά από λαπαροσκόπηση έχουν περιγραφεί αλλά είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι η
ασφάλεια της μεθόδου είναι ικανοποιητική28 - 30. Θ

Οξύ κοιλιακό άλγος στην εγκυμοσύνη

Take home messages
 άθε έγκυος που αιτιάται οξύ κοιλιακό άλγος πρέπει να διερευνάται για κάθε αιτία οξείας κοιλίας, και θα
Κ
πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα.
 προσέγγιση είναι ανάλογη της μη εγκύου ασθενούς, αλλά η διάγνωση και αντιμετώπιση των καταστάσεΗ
ων αυτών πρέπει να λάβει υπόψη τις φυσιολογικές και ανατομικές παρεκκλίσεις της εγκύου.
 χρήση απεικονιστικών μεθόδων που βασίζονται στην ιονίζουσα ακτινοβολία θα πρέπει να γίνεται με
Η
περίσκεψη.
 χειρουργική κυρίως αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών θα πρέπει να είναι άμεση και ενδέχεται να
Η
απαιτήσει τη συνεργασία ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων.

Acute abdominal pain in pregnancy
Synopsis
The anatomical and physiological changes that occur in the body of the pregnant woman make the diagnosis
and treatment of acute abdominal pain in pregnancy difficult. The different causes of abdominal pain may be
or may not be related to pregnancy. Sometimes however the conditions can threaten the life of the mother,the
fetus or both. Therefore, accurate and prompt diagnosis and treatment of these conditions is crucial. The
diagnosis is based on obtaining a detailed medical history, a full clinical examination of the pregnant patient and
imaging techniques. Ionizing radiation must be used with extreme caution in pregnancy. The treatment must be
immediate, as in non - pregnant patients, but taking into account the physiological and anatomical peculiarities
of pregnancy. It is obvious that the acute abdomen is a clinical condition that involves many specialties. There
should be no hesitation to seek help and advise from general surgeons, urologists and other specialists.
KEYWORDS: Acute abdominal pain, pregnancy
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Οξείες αλλαγές της εμβρυϊκής καρδιακής λειτουργίας στο καρδιοτοκογράφημα.
Πότε το θέμα γίνεται επείγον και τι πρέπει να κάνουμε;

1. Εισαγωγή
Μια σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ προγεννητικών επιπλοκών, υπολειμματικής αιμάτωσης της
μήτρας και διαφόρων περιγεννητικών συμβαμάτων
μπορεί να προδιαθέτει σε δυσμενές νεογνικό αποτέλεσμα. Γνωστά μαιευτικά σύνδρομα όπως η υπερτασική νόσος της κύησης, η ενδομήτρια καθυστέρηση
της ανάπτυξης και ο πρόωρος τοκετός προδιαθέτουν
σε φτωχά περιγεννητικά αποτελέσματα, αλλά ενοχοποιούνται μόνο για ένα μικρό ποσοστό υποξαιμικών - ισχαιμικών τραυματισμών. Σε μια μελέτη τελειόμηνων κυήσεων που επεπλάκησαν με εμβρυϊκή
περιγεννητική ασφυξία, 63% δεν είχαν κανένα προγνωστικό παράγοντα κινδύνου1. Ο εμβρυϊκός εγκέφαλος διαμορφώνει τον εμβρυϊκό καρδιακό ρυθμό
(ΕΚΡ) μέσω μιας αλληλεπίδρασης ερεθισμάτων συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού. Έτσι, η καταγραφή του ΕΚΡ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
προσδιορισθεί εάν το έμβρυο είναι επαρκώς οξυγονωμένο. Η χρήση του για την παρακολούθηση
των επιτόκων αυξήθηκε από 45% το 1980, σε 62% το
1988, 74% το 1992 και 85% το 20022. Παρά την ευρεία
εφαρμογή του, οι περιορισμοί της χρήσης του καρδιοτοκογραφήματος (ΚΤΓ) περιλαμβάνουν την ελαττωμένη αξιοπιστία, την αβέβαιη αποτελεσματικότητα και κυρίως τα υψηλά ποσοστά ψευδώς θετικών
αποτελεσμάτων.
2. Οξείες αλλαγές της εμβρυϊκής καρδιακής
λειτουργίας στο ΚΤΓ
Οι ρυθμίσεις του ΚΤΓ πρέπει να είναι τυποποιημένες:
Η ταχύτητα καταγραφής πρέπει να είναι ρυθμισμένη στο 1 cm/min
Η διακριτική ικανότητα πρέπει να είναι ρυθμισμένη στα 20 bpm
Το εύρος καταγραφής του ΕΚΡ πρέπει να είναι
ρυθμισμένο μεταξύ 50 και 210 bpm
Ο Πίνακας 1 παρέχει τους ορισμούς των διαφόρων παραμέτρων του ΚΤΓ με βάση τα ευρήματα του
2008 National Institute of Child Health and Human
Development Working Group3. Οι επιβραδύνσεις
ορίζονται ως επαναλαμβανόμενες εάν συμβαίνουν
τουλάχιστον στις μισές συστολές.
Μια πλειάδα συστημάτων για την ερμηνεία του
ΚΤΓ έχουν χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως4,5,6. Μετά
34
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από λεπτομερή εξέταση των διαθέσιμων επιλογών,
οι μεγάλες διεθνείς εταιρείες προτείνουν ένα σύστημα τριών κατηγοριών για την κατηγοριοποίηση των
κυματομορφών του ΕΚΡ Πίνακες 2 - 43,4.
3. Συμπληρωματικές διαγνωστικές δοκιμασίες
αξιολόγησης του ΕΚΡ
Σε περιπτώσεις καταγραφής ΕΚΡ κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ,
οι επιπρόσθετες διαγνωστικές δοκιμασίες μπορούν
να συμβάλλουν στη διασφάλιση του «καλώς - έχειν»
του εμβρύου και επομένως να ελαττώσουν τα ποσοστά των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις με ελάχιστη
ή απούσα μεταβλητότητα και χωρίς την παρουσία
επιταχύνσεων, πρέπει να γίνεται προσπάθεια να
εκλυθεί κάποια επιτάχυνση. Μια μέτα - ανάλυση 11
μελετών για την εμβρυϊκή διέγερση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 4 τεχνικές είναι διαθέσιμες: 1) λήψη
αίματος τριχωτού κεφαλής (fetal blood sampling,
FBS), 2) διέγερση τριχωτού κεφαλής με τη χρήση
λαβίδων Allis, 3) διέγερση με τη χρήση προκλητών ακουστικών δυναμικών, 4) διέγερση τριχωτού
κεφαλής με τη χρήση των δακτύλων του εξεταστή7.
Καθώς οι δύο τελευταίες μέθοδοι θεωρούνται ελάχιστα επεμβατικές, προτιμώνται έναντι των άλλων
δύο μεθόδων. Όπου καταγράφεται επιτάχυνση μετά
από διέγερση, η εμβρυϊκή οξέωση είναι λιγότερο
πιθανή και ο τοκετός μπορεί να συνεχιστεί.
Όταν μια καταγραφή του ΕΚΡ κατηγορίας II ή
ΙΙΙ επιμένει, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λήψη
δείγματος αίματος τριχωτού κεφαλής από το έμβρυο
για τον προσδιορισμό είτε του pH είτε των επιπέδων
λακτόζης. Παρ’ όλα αυτά, η χρήση του προσδιορισμού του pH έχει μειωθεί8 και η εξέταση αυτή μπορεί
να μην είναι διαθέσιμη ακόμα και σε κάποια τεταρτοβάθμια νοσοκομεία9. Σε μια μελέτη, η ευαισθησία
και η θετική προγνωστική αξία του ελαττωμένου pH
(<7,21 που αντιστοιχεί στην 75η εκατοστιαία θέση)
στην πρόβλεψη του pH της ομφαλικής αρτηρίας
<7,00 ήταν 36% και 9% αντίστοιχα10. Σημαντικότερα
όμως, η ευαισθησία και η θετική προγνωστική αξία
ενός ελαττωμένου pH στην ανίχνευση νεογνού με
υποξαιμική - ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια ήταν 50%
και 3% αντίστοιχα. Πάρα ταύτα, η μεγαλύτερη χρησιμότητα του προσδιορισμού του pH εμβρυϊκού αίματος έγκειται στην αρνητική προγνωστική του αξία
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Πότε το θέμα γίνεται επείγον και τι πρέπει να κάνουμε;

Πίνακας 1. Ορισμοί και περιγραφές των διαφόρων χαρακτηριστικών
της καταγραφής του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού (ΕΚΡ)
Ορισμός

Περιγραφή

Βασική γραμμή

Ο
 μέσος ΕΚΡ στρογγυλοποιημένος σε προσαυξήσεις των 5 bpm κατά τη διάρκεια μιας
περιόδου 10 λεπτών, με την εξαίρεση:
• Περιοδικών και σποραδικών αλλαγών
• Περιόδων εξεσημασμένης μεταβλητότητας
• Τμημάτων της βασικής γραμμής που διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από 25 bpm
Η
 καταγραφή της βασικής γραμμής πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 2 λεπτά εντός ενός
διαστήματος 10 λεπτών, αλλιώς η βασική γραμμή για το χρονικό αυτό διάστημα ορίζεται ως
απροσδιόριστη. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αμέσως προηγούμενο
διάστημα 10 λεπτών για τον προσδιορισμό της βασικής γραμμής
Φυσιολογικός ΕΚΡ: 110 - 160 bpm
Ταχυκαρδία: ΕΚΡ>160 bpm
Βραδυκαρδία: ΕΚΡ<110 bpm
Ήπια ταχυκαρδία*: ΕΚΡ 161 - 180 bpm
Ήπια βραδυκαρδία*: ΕΚΡ 100 - 109 bpm

Μεταβλητότητα

Δ
 ιακυμάνσεις της βασικής γραμμής του ΕΚΡ που είναι ακανόνιστες όσον αφορά το εύρος και
τη συχνότητα
Η μεταβλητότητα ποσοτικοποιείται οπτικά ως προς το εύρος της διακύμανσης σε bpm:
• Απούσα - εύρος διακύμανσης απροσδιόριστο
• Ελάχιστη - εύρος διακύμανσης ανιχνεύσιμο αλλά ≤5 bpm
• Μέση (Φυσιολογική) - εύρος διακύμανσης από 6 έως και 25 bpm
• Εξεσημασμένη - εύρος διακύμανσης ≥25 bpm

Επιτάχυνση

Μ
 ια οπτικά εμφανής, απότομη (από την έναρξη έως την κορυφή <30 δευτερόλεπτα ) αύξηση
στον ΕΚΡ
Α
 πό τις 32 εβδομάδες κύησης και μετά, μια επιτάχυνση έχει κορυφή που απέχει ≥15 bpm από τη
βασική γραμμή, με διάρκεια ≥15 δευτερόλεπτα και χρόνο επαναφοράς στη βασική γραμμή <2 λεπτά
Π
 ριν τις 32 εβδομάδες κύησης, μια επιτάχυνση έχει κορυφή που απέχει ≥10 bpm από τη βασική
γραμμή, με διάρκεια ≥10 δευτερόλεπτα και χρόνο επαναφοράς στη βασική γραμμή <2 λεπτά
Η
 παρατεταμένη επιτάχυνση διαρκεί ≥ 2 αλλά <10 λεπτά
Ε
 άν μια επιτάχυνση διαρκεί ≥10 λεπτά, αποτελεί μεταβολή της βασικής γραμμής

Πρώιμη
επιβράδυνση

Μ
 ια οπτικά εμφανής, συνήθως συμμετρική, σταδιακή πτώση και επιστροφή στη βασική
γραμμή του ΕΚΡ που σχετίζεται με συστολή της μήτρας
Η
 σταδιακή πτώση του ΕΚΡ διαρκεί ≥30 δευτερόλεπτα από την έναρξη έως το ναδίρ της
επιβράδυνσης
Η
 ελάττωση του ΕΚΡ υπολογίζεται από την έναρξη έως το ναδίρ της επιβράδυνσης
Τ
 ο ναδίρ της επιβράδυνσης συμβαίνει ταυτόχρονα με την κορυφή της συστολής
Σ
 τις περισσότερες περιπτώσεις η έναρξη, το ναδίρ και ο χρόνος επαναφοράς στη βασική
γραμμή συμπίπτουν με την αρχή, την κορυφή και το τέλος της συστολής αντίστοιχα

Όψιμη
επιβράδυνση

Μ
 ια οπτικά εμφανής, συνήθως συμμετρική, σταδιακή πτώση και επαναφορά στη βασική
γραμμή που σχετίζεται με τη συστολή της μήτρας
Η
 σταδιακή πτώση του ΕΚΡ διαρκεί ≥30 δευτερόλεπτα από την έναρξη έως το ναδίρ της
επιβράδυνσης
Η
 ελάττωση του ΕΚΡ υπολογίζεται από την έναρξη έως το ναδίρ της επιβράδυνσης
Η
 επιβράδυνση είναι καθυστερημένη στο χρονισμό της, με το ναδίρ της να συμβαίνει μετά την
κορυφή της συστολής
Σ
 τις περισσότερες περιπτώσεις η έναρξη, το ναδίρ και ο χρόνος επαναφοράς στη βασική
γραμμή συμβαίνουν μετά την αρχή, την κορυφή και το τέλος της συστολής αντίστοιχα
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Οξείες αλλαγές της εμβρυϊκής καρδιακής λειτουργίας στο καρδιοτοκογράφημα.
Πότε το θέμα γίνεται επείγον και τι πρέπει να κάνουμε;

4 Πίνακας 1. Ορισμοί και περιγραφές των διαφόρων χαρακτηριστικών
της καταγραφής του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού (ΕΚΡ)
Ορισμός

Περιγραφή

Μεταβαλλόμενη
επιβράδυνση

Μ
 ια οπτικά εμφανής, απότομη ελάττωση του ΕΚΡ
Η
 απότομη ελάττωση του ΕΚΡ ορίζεται ως <30 δευτερόλεπτα από την έναρξη έως το ναδίρ
Η
 πτώση του ΕΚΡ υπολογίζεται από την έναρξη έως το ναδίρ της επιβράδυνσης
Η
 ελάττωση του ΕΚΡ είναι ≥15 bpm, διαρκεί ≥15 δευτερόλεπτα και <2 λεπτά
Ό
 ταν οι μεταβαλλόμενες επιβραδύνσεις σχετίζονται με συστολές της μήτρας, η αρχή , το
βάθος και η διάρκεια τους συνήθως διαφέρουν ανάμεσα σε διαδοχικές συσπάσεις

Άτυπες
μεταβαλλόμενες
επιβραδύνσεις

Μ
 εταβαλλόμενες επιβραδύνσεις σε συνδυασμό με κάποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Απώλεια της πρωτογενούς ή δευτερογενούς ανόδου της βασικής γραμμής
• Αργή επαναφορά στη βασική γραμμή μετά το πέρας της συστολής
• Παρατεταμένη δευτερογενής άνοδος της βασικής γραμμής
• Διφασική επιβράδυνση
• Απώλεια της μεταβλητότητας κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης
• Επαναφορά στη βασική γραμμή σε κατώτερο επίπεδο

Παρατεταμένη
επιβράδυνση

Μ
 ια οπτικά εμφανής πτώση του ΕΚΡ κάτω από τη βασική γραμμή
Ε
 λάττωση του ΕΚΡ από τη βασική γραμμή ≥15 bpm, διάρκειας ≥2 και <10 λεπτών
Ε
 άν μια επιβράδυνση διαρκεί ≥10 λεπτά, αποτελεί μεταβολή της βασικής γραμμής

Ημιτονοειδής
κυματομορφή

Ο
 πτικά εμφανής, ομαλή, ημιτονοειδής κυματομορφή της βασικής γραμμής με συχνότητα 3 5 κύκλους ανά λεπτό που επιμένει για διάστημα ≥20 λεπτά

ΕΚΡ, εμβρυϊκός καρδιακός ρυθμός.
bpm, beats per minute
*Αυτές οι διακυμάνσεις της βασικής γραμμής δε σχετίζονται με εμβρυϊκή υποξία, όταν υπάρχει φυσιολογική μεταβλητότητα,
παρουσία επιταχύνσεων και απουσία επιβραδύνσεων

(97 - 99%). Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν
ότι ο προσδιορισμός των επιπέδων λακτόζης παρέχει
υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα από το pH10.
Εντούτοις, μια μεγάλη προοπτική τυχαιοποιημένη
μελέτη που συνέκρινε τη χρήση της εκτίμησης του
pH σε σχέση με τον προσδιορισμό των επιπέδων λακτόζης σε περιπτώσεις εμβρυϊκής δυσχέρειας, δεν
έδειξε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά στο
βαθμό της εμβρυϊκής οξέωσης κατά τη γέννηση, στο
Apgar score, ή στο ποσοστό εισαγωγής στη μονάδα
εντατικής νοσηλείας νεογνών11.
Ανάλυση εμβρυϊκού ηλεκτροκαρδιογραφήματος
(ΗΚΓ)
Έχει προταθεί η ανάλυση του εμβρυϊκού ΗΚΓ (με
τη χρήση είτε της κυματομορφής ST12, είτε του μεσοδιαστήματος P - R13, είτε του λόγου T/QRS14) +
36
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ΚΤΓ σε αντιδιαστολή με την απλή καταγραφή μόνο
του ΚΤΓ.
Μια συστηματική ανασκόπηση των μελετών που
ανέλυσαν την κυματομορφή ST έδειξε μια γενική
μείωση στους επεμβατικούς τοκετούς στην ομάδα που
εφαρμόστηκε ΚΤΓ σε συνδυασμό με ανάλυση του εμβρυϊκού ΗΚΓ, η οποία όμως ήταν στατιστικά σημαντική μόνο σε εκείνους τους τοκετούς που σχετιζόταν
με εμβρυϊκή δυσχέρεια (5% vs 9.1%; RR 0.55; 95% CI
0.40 - 0.74)12.
Μια πολυκεντρική μελέτη που χρησιμοποίησε το μεσοδιάστημα P - R + ΚΤΓ απέτυχε να δείξει σαφή υπεροχή έναντι του CTG όσον αφορά το περιγεννητικό
αποτέλεσμα13. Η προκαταρτική ανάλυση της μελέτης
αυτής έδειξε σημαντική μείωση στα ποσοστά λήψης
εμβρυϊκού αίματος στην ομάδα που χρησιμοποίησε
το μεσοδιάστημα P - R + ΚΤΓ αλλά αυτό δεν επιβε-

Οξείες αλλαγές της εμβρυϊκής καρδιακής λειτουργίας στο καρδιοτοκογράφημα.
Πότε το θέμα γίνεται επείγον και τι πρέπει να κάνουμε;

Πίνακας 2. Κατηγοριοποίηση των καταγραφών του εμβρυϊκού καρδιακού
ρυθμού (ΕΚΡ)
Κατηγορία
Φυσιολογικό
Ύποπτο
Παθολογικό

Ορισμός
Μια καταγραφή του ΕΚΡ όπου και τα τέσσερα χαρακτηριστικά είναι καθησυχαστικά
Μια καταγραφή του ΕΚΡ όπου ένα χαρακτηριστικό είναι μη - καθησυχαστικό και τα
υπόλοιπα είναι καθησυχαστικά
Μια καταγραφή του ΕΚΡ όπου είτε δύο ή περισσότερα χαρακτηριστικά είναι μη καθησυχαστικά είτε ένα ή περισσότερα είναι παθολογικά

ΕΚΡ, εμβρυϊκός καρδιακός ρυθμός.

Πίνακας 3. Κατηγοριοποίηση των τεσσάρων χαρακτηριστικών της καταγραφής
του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού (ΕΚΡ)
Χαρακτηριστικά

Βασική γραμμή
(bpm)

Φυσιολογικό
(καθησυχαστικό)

110 - 160

Ύποπτο (μη
- καθησυχαστικό)

Παθολογικό

100 - 109
161 - 180

Μεταβλητότητα
(bpm)
≥5

<5 για
≥40 αλλά για <90
λεπτά

<100
>180
Η μ ι τ ο ν ο ε ι δ ή ς <5 για ≥90 λεπτά
κυματομορφή
για ≥10 λεπτά

Επιβραδύνσεις

Επιταχύνσεις

Απούσες

Παρούσες

Τυπικές
μεταβαλλόμενες
επιβραδύνσεις στο
50% των συσπάσεων
για ≥90 λεπτά
Μονήρης
παρατεταμένη
επιβράδυνση για ≤3
λεπτά

Η απουσία επιταχύνσεων
σε μια αλλιώς φυσιολογική
καταγραφή είναι άγνωστης
κλινικής σημασίας

Είτε άτυπες
μεταβαλλόμενες
επιβραδύνσεις στο 50%
των συσπάσεων είτε
όψιμες επιβραδύνσεις,
για ≥30 λεπτά
Μονήρης παρατεταμένη
επιβράδυνση για >3
λεπτά

bpm, beats per minute

βαιώθηκε στα τελικά αποτελέσματα15. Η ανάλυση του
λόγου T/QRS του εμβρυϊκού ΗΚΓ + ΚΤΓ έχει μικρότερη ευαισθησία στην πρόβλεψη του pH<7,20 σε σχέση
με το ΚΤΓ (ευαισθησία 13% vs 50% για το λόγο T/QRS
+ ΚΤΓ έναντι μόνο ΚΤΓ αντίστοιχα)14.
Άλλες διαγνωστικές δοκιμασίες
Η εμβρυϊκή παλμική οξυμετρία δεν έχει αποδειχθεί

κλινικά χρήσιμη στην αξιολόγηση της κατάστασης
του εμβρύου16,17,18.
Η φασματοσκοπία κοντά στο υπέρυθρο (near
infrared spectroscopy, NIRS), η συνεχής καταγραφή
pH, PO2 και PCO2 καθώς και διαφόρων συνδυασμών
των τριών τελευταίων έχουν προταθεί ως εναλλακτικές μέθοδοι παρακολούθησης19. Οι ανωτέρω μέθοδοι υπονομεύθηκαν από τεχνικά προβλήματα και
03 • 2016|Τόμος 1|Τεύχος 1
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Πίνακας 4. Αναλυτικό υπόδειγμα κατηγοριοποίηση των καταγραφών
του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού (ΕΚΡ)
Σύστημα 3 κατηγοριών για την ερμηνεία του ΕΚΡ

Κατηγορία Ι
(Φυσιολογικό)

Κατηγορία ΙΙ
(Ύποπτο)

Κατηγορία ΙΙΙ
(Παθολογικό)

Οι καταγραφές κατηγορίας Ι συμπεριλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα:
Β
 ασική γραμμή: 110 - 160 bpm
Μ
 εταβλητότητα: ήπια (φυσιολογική)
Ό
 ψιμες ή μεταβαλλόμενες επιταχύνσεις: απούσες
Π
 ρώιμες επιβραδύνσεις: παρούσες ή απούσες
Ε
 πιταχύνσεις: παρούσες ή απούσες
Οι καταγραφές κατηγορίας ΙΙ περιλαμβάνουν όλες τις καταγραφές που δεν κατατάσσονται
στην κατηγορία Ι ή ΙΙΙ. Οι καταγραφές κατηγορίας ΙΙ μπορεί να αντιπροσωπεύουν
ένα σημαντικό ποσοστό αυτών που συναντώνται στην κλινική πράξη. Παραδείγματα
καταγραφών κατηγορία ΙΙ περιλαμβάνουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
Β
 ασική γραμμή
• Βραδυκαρδία που δεν συνοδεύεται από απουσία μεταβλητότητας
• Ταχυκαρδία
Μ
 εταβλητότητα
• Ελάχιστη μεταβλητότητα
• Απουσία μεταβλητότητας χωρίς επαναλαμβανόμενες επιβραδύνσεις
• Εξεσημασμένη μεταβλητότητα
Ε
 πιταχύνσεις
• Απουσία προκλητών επιταχύνσεων μετά από εμβρυϊκή διέγερση
Π
 εριοδικές ή σποραδικές επιβραδύνσεις
• Επαναλαμβανόμενες μεταβαλλόμενες επιβραδύνσεις που συνοδεύονται από ελάχιστη ή
ήπια μεταβλητότητα
• Παρατεταμένη επιβράδυνση με διάρκεια ≥2 αλλά <10 λεπτά
• Επιβραδυνόμενες όψιμες επιβραδύνσεις με ήπια μεταβλητότητα
• Μεταβαλλόμενες επιβραδύνσεις σε συνδυασμό με άλλα χαρακτηριστικά όπως αργή
επαναφορά στη βασική γραμμή ή «ώμους»
Οι καταγραφές κατηγορίας ΙΙΙ συμπεριλαμβάνουν είτε:
Α
 πουσία μεταβλητότητας και κάποιο από τα παρακάτω
• Επαναλαμβανόμενες όψιμες επιβραδύνσεις
• Επαναλαμβανόμενες μεταβαλλόμενες επιβραδύνσεις
• Βραδυκαρδία
Η
 μιτονοειδής κυματομορφή

ΕΚΡ, εμβρυϊκός καρδιακός ρυθμός.
bpm, beats per minute

για το λόγο αυτό δε χρησιμοποιούνται στην καθημερινή κλινική πράξη.
4. Μέθοδοι ενδομήτριας ανάνηψης
Μια καταγραφή του ΕΚΡ κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ απαιτεί αξιολόγηση των πιθανών αιτίων. Η αρχική αξιολόγηση και θεραπευτικές παρεμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Διακοπή οποιουδήποτε παράγοντα επάγει τον
τοκετό
Κολπική δακτυλική εξέταση για να διαγνωσθεί
38
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πιθανή πρόπτωση ομφαλίδας, ταχεία διαστολή του
τραχήλου, ή κάθοδος της εμβρυϊκής κεφαλής
Αλλαγή της θέσης της εγκύου σε αριστερή πλάγια
θέση, μειώνοντας έτσι την πίεση στην κάτω κοίλη
φλέβα και βελτιώνοντας τη ροή αίματος στη μητροπλακουντιακή κυκλοφορία
Καταγραφή των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης
της μητέρας για ανίχνευση στοιχείων υπότασης, ιδιαίτερα σε εγκύους που έχουν υποβληθεί σε περιοχική αναισθησία (εάν διαπιστωθεί υπόταση τότε ενδείκνυται θεραπευτική παρέμβαση με διαλύματα

Οξείες αλλαγές της εμβρυϊκής καρδιακής λειτουργίας στο καρδιοτοκογράφημα.
Πότε το θέμα γίνεται επείγον και τι πρέπει να κάνουμε;

έκπτυξης του ενδοαγγειακού όγκου ή/και εφεδρίνη)
Εκτίμηση της ασθενούς για ταχυσυστολία της
μήτρας μέσω αξιολόγησης της συχνότητας και της
διάρκειας των συστολών
Η συμπληρωματική χορήγηση οξυγόνου στη
μητέρα χρησιμοποιείται συχνά σε περιπτώσεις καταγραφής ΕΚΡ κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ. Δεν υπάρχουν δεδομένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα
της θεραπείας αυτής. Συχνά η ύποπτη ή παθολογική
κυματομορφή της καταγραφής του ΕΚΡ επιμένει και
δεν ανταποκρίνεται στην αλλαγή της θέσης ή στη συμπληρωματική χορήγηση οξυγόνου. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχει προταθεί η χρήση τοκολυτικών φαρμάκων για τη διακοπή των συστολών της μήτρας και την
αποφυγή πιθανής περαιτέρω συμπίεσης του ομφαλίου λώρου. Μια μέτα - ανάλυση εστίασε στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 3 τυχαιοποιημένων μελετών
που συνέκριναν την τοκολυτική θεραπεία με τη μη παρέμβαση στην αντιμετώπιση της μη - καθησυχαστικής καταγραφής του ΕΚΡ20. Σε σύγκριση με τη μη
- παρέμβαση, η τοκολυτική θεραπεία βελτίωσε συχνότερα την καταγραφή του ΕΚΡ. Ωστόσο, δεν υπήρχαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα περιγεννητικής θνησιμότητας, χαμηλού Apgar score στο
5ο λεπτό, ή εισαγωγών στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών μεταξύ των δύο πληθυσμών.
Η ταχυσυστολία της μήτρας με σύγχρονες αλλοι-

ώσεις του ΕΚΡ μπορεί να αντιμετωπισθεί επιτυχώς
με β2 - αδρενεργικά φάρμακα. Μια αναδρομική
μελέτη κατέδειξε ότι το 98% των περιπτώσεων αυτών
απαντά στη θεραπεία με β - αγωνιστές21.
Όταν η καταγραφή του ΕΚΡ συμπεριλαμβάνει
επαναλαμβανόμενες μεταβλητές επιβραδύνσεις,
η αμνιοέγχυση για την αποσυμπίεση του ομφαλίου λώρου μπορεί να εξετασθεί22. Μια μέτα - ανάλυση 12 τυχαιοποιημένων μελετών που κατένειμε
τους ασθενείς σε μη - παρέμβαση ή αμνιοέγχυση,
έδειξε ότι η έγχυση υγρού στην ενδομήτρια κοιλότητα μείωσε σημαντικά το ποσοστό των μεταβαλλόμενων επιβραδύνσεων (RR, 0,54; 95% CI, 0,43 - 0,68)
και των επειγουσών καισαρικών τομών με ένδειξη
πιθανής εμβρυϊκής δυσχέρειας (RR, 0,35; 95% CI,
0,24 - 0,52)23. Η μείωση του αριθμού των καισαρικών
τομών, μείωσε επίσης την πιθανότητα παραμονής
στο νοσοκομείο είτε της μητέρας είτε του νεογνού
πέραν των 3 ημερών23. Η αμνιοέγχυση μπορεί να
εφαρμοσθεί είτε με εφάπαξ είτε με συνεχή χορήγηση.
Μια τυχαιοποιημένη μελέτη συνέκρινε τις δύο τεχνικές και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έχουν παρόμοια αποτελέσματα στην αντιμετώπιση επαναλαμβανόμενων μεταβλητών επιβραδύνσεων24.
Εάν η καταγραφή κατηγορίας ΙΙΙ δεν βελτιώνεται
με τα ως άνω μέτρα, τότε ο τοκετός πρέπει να περατωθεί άμεσα. Θ

Take home messages
 χρήση της λήψης εμβρυϊκού αίματος για την εκτίμηση του pH σε συνδυασμό με το ΚΤΓ σχετίζεται με μιΗ
κρότερη αύξηση στα ποσοστά επεμβατικού τοκετού σε σύγκριση με τη χρήση μόνο του ΚΤΓ.
 χρήση των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων διέγερσης του εμβρύου μπορεί να ελαττώσει την ανάγκη
Η
λήψης εμβρυϊκού αίματος.
 χρήση της ανάλυσης του μεσοδιαστήματος S - T μειώνει τα ποσοστά επεμβατικού τοκετού σε περιπτώσεις
Η
πιθανής εμβρυϊκής δυσχέρειας.
 ταν η καταγραφή του ΕΚΡ περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες μεταβλητές επιβραδύνσεις, η αμνιοέγχυΌ
ση για την αποσυμπίεση του ομφάλιου λώρου μπορεί να εξετασθεί.

03 • 2016|Τόμος 1|Τεύχος 1

39

Οξείες αλλαγές της εμβρυϊκής καρδιακής λειτουργίας στο καρδιοτοκογράφημα.
Πότε το θέμα γίνεται επείγον και τι πρέπει να κάνουμε;

Acute changes of the fetal heart function in the CTG.
When the issue becomes urgent and what do we need to do?
Synopsis
The cardiotocogram is commonly used to monitor fetal well - being during labor and delivery. It shows the
input (uterine contractions) and output fetal heart rate of a complex chain of events including hemodynamics,
oxygenation and regulation. Despite its widespread use, there is controversy about the efficacy of
cardiotocogram, interobserver and intraobserver variation, nomenclature, systems for interpretation, and
management algorithms. Moreover, there is evidence that the use of CTG increases the rate of Caesarean
deliveries and operative vaginal deliveries. The purpose of this document is to review nomenclature for fetal
heart rate assessment, describe a system for CTG classification, delineate the general principles regarding
ancillary tests that can aid in the management of Category II or III Fetal Heart Rate and methods of intrauterine
resuscitation.
KEYWORDS: Cardiotocogram, fetal electrocardiogram, intrauterine resuscitation
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Περίληψη
Η προεκλαμψία είναι μια κατάσταση που συναντάται στην εγκυμοσύνη σε ποσοστό 3 - 5%. Σύμφωνα με τους νεότερους ορισμούς, η διάγνωσή της βασίζεται στην παρουσία υπέρτασης, σε συνδυασμό με την παρουσία πρωτεϊνουρίας, τη δυσλειτουργία οργάνων - στόχων, όπως των νεφρών, του ήπατος, του νευρικού και αιμοποιητικού συστήματος, της μητροπλακουντιακής δυσλειτουργίας ή της αναστολής της εμβρυϊκής ανάπτυξης. Ως εκλαμψία ορίζεται
η κατάσταση εκείνη κατά την οποία εμφανίζονται σπασμοί σε έδαφος προεκλαμψίας. Οι σπασμοί είναι τονικο κλονικοί, διαρκούν περίπου ένα λεπτό και ακολουθούνται από μία περίοδο σύγχυσης ή κώματος. Όταν η προεκλαμψία παραμείνει αθεράπευτη μπορεί να αποβεί θανατηφόρος τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο. Σε περίπτωση αδυναμίας θεραπείας, η αντιμετώπισή της συνίσταται στην πραγματοποίηση του τοκετού την καλύτερη
στιγμή. Τελευταία έχουν σχεδιαστεί διάφοροι αλγόριθμοι προκειμένου να προβλέπεται ο κίνδυνος εμφάνισης της
προεκλαμψίας. Μία πληθώρα μέτρων, όπως η χρήση χαμηλής δόσης ασπιρίνης, ασβεστίου ή οι διατροφικές συνήθειες και ο τρόπος ζωής της εγκύου φαίνεται να έχουν ένα πιθανό όφελος.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προεκλαμψία, εκλαμψία, πρόληψη, αντιμετώπιση

Η

προεκλαμψία είναι μία νόσος που συναντάται στην εγκυμοσύνη σε ποσοστό 3 - 5%
και αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες
μητρικής, εμβρυϊκής και νεογνικής θνησιμότητας1.
Όταν παραμείνει χωρίς θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε πολλές επιπλοκές τόσο στη μητέρα, όπως εκλαμψία, ρήξη ήπατος, εγκεφαλικό επεισόδιο, πνευμονικό οίδημα, νεφρική ανεπάρκεια, όσο και στο έμβρυο,
όπως αναστολή της ανάπτυξης ή πρόωρο τοκετό, και

Corresponding author

στο νεογνό, όπως βρογχοπνευμονική δυσπλασία και
εγκεφαλική παράλυση2,3,4.
Η αιτία της προεκλαμψίας δεν έχει εξακριβωθεί.
Κάποιες γυναίκες φαίνεται να είναι επιρρεπείς λόγω
γονιδιακού υποστρώματος5. Συσχετισμός έχει γίνει
μάλιστα μεταξύ προεκλαμψίας και γονιδίων που
εμπλέκονται στη θρομβοφιλία, τη φλεγμονή, το οξειδωτικό στρες και το σύστημα ρενίνης - αγγειοτενσίνης6,7. Έχει επίσης βρεθεί ότι στις γυναίκες με προ-
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εκλαμψία οι πλακουντιακοί αντιαγγειογενετικοί
παράγοντες ρυθμίζονται θετικά και διακόπτουν το
μητρικό ενδοθήλιο συμβάλλοντας έτσι στην κλινική
εμφάνιση του συνδρόμου της προεκλαμψίας8.
Ως προεκλαμψία ορίζεται η de novo παρουσία
υπέρτασης μετά την 20η εβδομάδα της κύησης σε συνδυασμό με την παρουσία πρωτεϊνουρίας (>300mg/
ημέρα), ή άλλης οργανικής δυσλειτουργίας, όπως νεφρικής, ηπατικής, νευρολογικής, αιματολογικής, μητροπλακουντιακής δυσλειτουργίας ή αναστολής της
εμβρυϊκής ανάπτυξης9.
Ως υπέρταση ορίζεται η παρουσία συστολικής
πίεσης ≥140mmHg ή διαστολικής ≥90mmHg, μετρημένης δύο φορές με διαφορά 4 - 6 ωρών, τόσο σε καθιστή όσο και σε όρθια θέση10. Ως βαρειά υπέρταση
ορίζεται η παρουσία συστολικής πίεσης ≥160 mmHg
ή διαστολική ≥110mmHg.
Προδιάθεση και πρόληψη της προεκλαμψίας
Αν και η πιθανότητα εμφάνισης ή όχι της προεκλαμψίας δεν μπορεί να προβλεφθεί με απόλυτη βεβαιότητα, ωστόσο μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ των
γυναικών υψηλού και χαμηλού κινδύνου.
Σημαντικοί παράγοντες κινδύνου θεωρούνται η
προεκλαμψία ή υπέρταση σε προηγούμενη κύηση, η
χρόνια νεφρική νόσος, η χρόνια υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης (τύπου Ι ή ΙΙ), και η παρουσία αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος ή το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο11, 12.
Μετρίου βαθμού παράγοντες κινδύνου είναι η
πρώτη εγκυμοσύνη, η ηλικία της εγκύου και συγκεκριμένα αν είναι μεγαλύτερη από 40 έτη, o δείκτης
μάζας σώματος >35kg/m2, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, το κληρονομικό ιστορικό προεκλαμψίας, η πολύδυμος κύηση και η σύλληψη με εξωσωματική γονιμοποίηση. Βάσει αυτών των παραγόντων
μπορεί να προβλεφθεί η προεκλαμψία σε ένα ποσοστό 30%11,12.
Το Doppler των μητριαίων αρτηριών στο τέλος του
πρώτου τριμήνου μπορεί επίσης να συμβάλλει στην
πρόβλεψη της εμφάνισης προεκλαμψίας σε αρχόμενο στάδιο, με 48% ευαισθησία και 92% ειδικότητα. Τελευταία, έχει φανεί επίσης, ότι o ο έλεγχος κατά την
30 - 34 εβδομάδα κύησης της τετράδας των εξετάσεων που περιλαμβάνει α) το Doppler των μητριαίων
αρτηριών όπου μετράται το PI, β) τη μέση αρτηρι-

ακή πίεση γ) την διαλυτή fms - like κινάση τυροσίνης 1 και δ) τον πλακουντιακό αυξητικό παράγοντα
στο πλάσμα της εγκύου σε συνδυασμό με την εκτίμηση διαφόρων μητρικών παραγόντων11, 12, φαίνεται να
προβλέπει την εμφάνιση της προεκλαμψίας σε ποσοστό 98% για τις περιπτώσεις που απαιτείται ολοκλήρωση τοκετού πριν από τις 37 εβδομάδες και σε ποσοστό 49% όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε ηλικία
κύησης ≥37 εβδομάδων13. Μάλιστα, φαίνεται ότι το
Doppler των μητριαίων αρτηριών, η μέση αρτηριακή πίεση και ο πλακουντιακός αυξητικός παράγοντας
αυξάνονται στις κυήσεις με προεκλαμψία ενώ ο παράγοντας fms - like κινάση τυροσίνης 1, μειώνεται13.
Σε ένα ποσοστό 5% ο συνδυασμός των παραγόντων
αυτών οδηγεί σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα13.
Σε γυναίκες αυξημένου κινδύνου εμφάνισης προεκλαμψίας έχει βρεθεί ότι ο μοναδικός παράγοντας
που μπορεί να συμβάλλει ως ένα βαθμό στην πρόληψη αυτής είναι η ασπιρίνη και το ασβέστιο σε περίπτωση διατροφής χαμηλής σε ασβέστιο14. Άλλα φάρμακα
όπως είναι οι χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες, αν
και είναι πολλά υποσχόμενα, ωστόσο δεν έχουν ακόμη
εξαχθεί ακριβή συμπεράσματα για τη δράση τους15.
Κλινική εμφάνιση της προεκλαμψίας
Η κλινική εμφάνιση της προεκλαμψίας ποικίλλει και
είναι χαρακτηριστική της πολυοργανικής δυσλειτουργίας που τη χαρακτηρίζει. Οι περισσότερες γυναίκες είναι ασυμπτωματικές και η νόσος συνήθως
διαγιγνώσκεται κατά τη διάρκεια του ελέγχου ρουτίνας. Οι επιπτώσεις της νόσου εμφανίζονται στο 10%
των ασθενών με προεκλαμψία και στο 15% αυτών με
πρώϊμη εμφάνιση της νόσου16.
Η βαρειά προεκλαμψία μπορεί να εκδηλωθεί με
συμπτώματα όπως κεφαλαλγια, οπτικές διαταραχές
(συμπεριλαμβανομένης της τύφλωσης), επιγαστρικό
άλγος, ναυτία και έμετο. Οι νευρολογικές διαταραχές περιλαμβάνουν την εμφάνιση εκλαμπτικών σπασμών, εγκεφαλικού επεισοδίου και αντιστρεπτής εγκεφαλοπάθειας. Μπορεί επίσης να συνυπάρχει ηπατική
δυσλειτουργία, αιμάτωμα ή ρήξη ήπατος καθώς και
νεφρική ανεπάρκεια η οποία δυνατόν να απαιτεί αιμοκάθαρση. Από το καρδιοαναπνευστικό σύστημα
μπορεί να εμφανιστεί ισχαιμία του μυοκαρδίου ή έμφρακτο καθώς και πνευμονικό οίδημα. Άλλες φορές
πάλι μπορεί μια γυναίκα με προεκλαμψία να εμφα03 • 2016|Τόμος 1|Τεύχος 1
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νίσει διάχυτη ενδαγγειακή πήξη ή αποκόλληση του
πλακούντα.
Ένα σύνδρομο στενά συνυφασμένο με την προεκλαμψία είναι το σύνδρομο HELLP (Hemolysis Elevated Liver enzymes - Low Platelets), το οποίο εκδηλώνεται με μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία,
ηπατική δυσλειτουργία και θρομβοπενία σε συνδυασμό με ή χωρίς πρωτεϊνουρία ή σοβαρή υπέρταση. To
σύνδρομο HELLP συνήθως εμφανίζεται αιφνίδια, έχει
ταχεία επιδείνωση της κατάστασης της ασθενούς και
το 1/3 των περιπτώσεων εκδηλώνεται πριν από τις 28
εβδομάδες κύησης17. Οι επιπτώσεις στο έμβρυο περιλαμβάνουν την αναστολή της ανάπτυξης, τον ενδομήτριο θάνατο, και την αυξημένη νοσηρότητα λόγω πρόωρου τοκετού.
Πρόβλεψη της εμφάνισης προεκλαμψίας
Συχνά, συγκεκριμένα κλινικά σημεία και συμπτώματα
καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις χρησιμοποιούνται
προκειμένου να προβλεφθεί η πιθανότητα εμφάνισης
βαρειάς προεκλαμψίας. Ωστόσο, μεμονωμένα συμπτώματα της προεκλαμψίας όπως η κεφαλαλγια, το επιγαστρικό άλγος και οι οφθαλμολογικές διαταραχές δεν
μπορούν επαρκώς να προβλέψουν τις επιπλοκές που
πρόκειται να εμφανιστούν18. Το οπισθοστερνικό άλγος
και η δύσπνοια, επίσης δεν έχουν αξιόλογη προβλεπτική αξία16. Επίσης, μια μελέτη έδειξε ότι μέση αρτηριακή πίεση ≥140mmHg, ή πίεση ≥170/110mmHg, έχει περιορισμένη ακρίβεια όσον αφορά στην πρόβλεψη της
εκλαμψίας, της αποκόλλησης του πλακούντα, των νεφρικών, νευρολογικών και ηπατικών διαταραχών19. Η
διάγνωση της προεκλαμψίας επιβάλει τη συχνή, καθημερινή μέτρηση της πίεσης. Το ιστορικό της ασθενούς
και η κλινική εξέταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν
προκειμένου να εκτιμηθειΙ η προεκλαμψία και οι επιπλοκές της, όπως και στη ληψη απόφασης ολοκλήρωσης της κύησης.
Ο βαθμός πρωτεϊνουρίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να προβλεφθεί η πιθανότητα αποκόλλησης του πλακούντα, ή της εμφάνισης του συνδρόμου HELLP20. Αντίθετα, ο κορεσμός οξυγόνου μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των μητρικών
επιπλοκών, για τις επόμενες 48 ώρες.
Η παρακολούθηση των ασθενών με προεκλαμψία περιλαμβάνει την εκτίμηση των αιματολογικών παραμέτρων (αιμοσφαιρίνης και αιμοπεταλίων) και βιοχημι44
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κών παραμέτρων (ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας)
με σκοπό να εκτιμηθεί εγκαίρως η επιδείνωση της κατάστασης. Μεμονωμένες εξετάσεις, όπως η εκτίμηση των
τρανσαμινασών, είναι αρκετά αξιόπιστες, ενώ άλλες
όπως η εκτίμηση της πτώσης των αιμοπεταλίων (κάτω
από 100*109 /l), η κρεατινίνη και η αλβουμίνη του
ορού έχουν σχετικη αξία για την πρόγνωση των μελλοντικών επιπλοκών. Το ίδιο ισχύει και για το ουρικό
οξύ το οποίο θεωρείται σχετικος προγνωστικός δείκτης
για τις πιθανές επιπλοκές21.
Διαχείριση ασθενών με προεκλαμψία
Μέχρι σήμερα η μοναδική θεραπεία της προεκλαμψίας είναι η απομάκρυνση του πλακούντα που επιτυγχάνεται μέσω διακοπής της κύησης με προγραμματισμένο τοκετό22. Ενδονοσοκομειακή παρακολούθηση
χρήζουν οι ασθενείς με βαρειά υπέρταση ή διαταραχή
οργάνου στόχου, ενώ ο κλινοστατισμός δεν παρεμποδίζει την ανάπτυξη προεκλαμψίας και φαίνεται μάλιστα να επιβαρύνει την κύηση23. Προκειμένου να αποφευχθεί ένα πιθανό πνευμονικό οίδημα, συστήνεται
περιορισμός των προσλαμβανόμενων υγρών (μέγιστη
λήψη 80ml/h)24.
Οι διεθνείς οδηγίες συστήνουν τη λήψη αντιυπερτασικών φαρμάκων για τη βαρειά προεκλαμψία
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης11. Συγκεκριμένα,
χρησιμοποιούνται επαναλαμβανόμενες δόσεις νιφεδιπίνης ή λαβεταλόλης κάθε 15 - 30’, εάν α) η συστολική πίεση παραμένει ≥160mmHg ή η διαστολική
≥110mmHg το οποίο φαίνεται να επιτυγχάνει ρύθμιση της πίεσης στο 80% των περιπτώσεων. H δοσολογία που συστήνεται είναι25:
κάψουλα ή ταμπλέτα νιφεδιπίνης: 10mg έως 30mg,
ως μέγιστη δόση
υδραλαζίνη: 5mg IV bolus κ έπειτα 5 - 10mg IV έως
45mg ως μέγιστη δόση
λαβεταλόλη: 20mg IV κ έπειτα αν απαιτείται, συνέχιση με 40mg αρχικά και ύστερα με 80mg έως 300mg
ως μέγιστη δόση.
Στην περίπτωση μη σοβαρής υπέρτασης συστήνεται
η χρήση:
methyldopa 500 - 2000mg/δόση διαιρούμενη σε 3
- 4 δόσεις
λαβεταλόλη 300 - 2400mg/δόση διαιρούμενη σε 3
- 4 δόσεις
νιφεδιπίνη 20 - 120mg/δόση εφ’ άπαξ

Προεκλαμψία - Εκλαμψία. Πρόληψη και αντιμετώπιση

Στην υπέρταση της κύησης δεν χρησιμοποιούνται
οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου γιατί
είναι εμβρυοτοξικοί, η πραζοσίνη γιατί έχει ενοχοποιηθεί για ενδομήτριο θάνατο και η ατενολόλη καθώς μπορεί να αναστείλει την ανάπτυξη του
εμβρύου.
Στην περίπτωση που εμφανιστεί εκλαμψία συστήνεται η χορήγηση MgSO4, με δοσολογία 4g ΙV (σε 5’),
και κατόπιν 1g/h IV. To ίδιο σχήμα χρησιμοποιείται
και προφυλακτικά σε γυναίκες με προεκλαμψία26.
Επίσης συστήνεται η χρήση κορτικοστεροειδών
προκειμένου να επιτευχθεί η πνευμονική ωριμότητα του εμβρύου στην περίπτωση που ο τοκετός επίκειται μέσα σε εφτά ημέρες και το έμβρυο είναι μικρότερο από 34 εβδομάδες.
Στην περίπτωση του συνδρόμου HELLP, τα κορτικοστεροειδή φαίνεται να βελτιώνουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων27. Η μετάγγιση αιμοπεταλίων συστήνεται στις περιπτώσεις
όπου ο αριθμός τους είναι 1) < 20*109/L, 2) 20 49*109/L προ καισαρικής τομής, ή 3) ≥50*109/L σε
περίπτωση που εμφανιζεται ακατάσχετη αιμορραγία, απότομη πτώση των αιμοπεταλίων ή διαταραχή πηκτικότητας24.
Όλες οι επιπλοκές της προεκλαμψίας μπορεί να
εμφανιστούν και μετά τον τοκετό, συνηθως στις
πρώτες 48 ώρες. Η χρήση λαβεταλόλης και υδρα-

λαζίνης IV χρησιμοποιούνται ως θεραπεία πρώτης
γραμμής.
Προγραμματισμός τοκετού
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η απομάκρυνση του πλακούντα είναι η μοναδική θεραπεία της προεκλαμψίας. Ως εκ τούτου η στιγμή που θα αποφασιστεί η
ολοκλήρωση της κύησης είναι πολύ σημαντική. Η
απόφαση λαμβάνεται έχοντας υπ όψιν τους κινδύνους που έχει η μητέρα και το έμβρυο σε περίπτωση
που θα συνεχιστεί η κύηση και τους κινδύνους του νεογνού σε περίπτωση ολοκλήρωσης της κύησης.
Σε περίπτωση κύησης μεταξύ 34 και 37 εβδομάδων,
συστήνεται στενή παρακολούθηση της εγκύου και του
εμβρύου και απόφαση για ολοκλήρωση της κύησης
στην περίπτωση που διάφοροι κλινικοί παράμετροι
τόσο από το έμβρυο όσο και από τη μητέρα χειροτερεύουν28. Η στιγμή του τοκετού στην περίπτωση εγκυμοσύνης μικρότερης των 34 εβδομάδων με υποψία
προεκλαμψίας, είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα, φαίνεται όμως ότι η τακτική της παρακολούθησης είναι
καλώς αποδεκτή σε μέρη όπου εξασφαλίζεται η στενή
παρακολούθηση της εγκύου. Έχει επίσης προταθεί ο
λόγος fms - like κινάσης τυροσίνης 1/πλακουντιακός
αυξητικός παράγοντας, ο οποίος φαίνεται να προβλέπει την εμφάνιση επιπλοκών στις επόμενες δύο εβδομάδες29. Θ

Take home messages
 προεκλαμψία είναι μια κατάσταση που συναντάται στην εγκυμοσύνη, μετά τις 20 εβδομάδες και η διάΗ
γνωσή της βασίζεται στη συνδυασμένη παρουσία υπέρτασης, πρωτεϊνουρίας, της δυσλειτουργίας οργάνων
- στόχων, όπως των νεφρών, του ήπατος, του νευρικού και αιμοποιητικού συστήματος, της μητροπλακουντιακής δυσλειτουργίας ή της αναστολής της εμβρυϊκής ανάπτυξης.
 τετράδα των εξετάσεων που περιλαμβάνει α) το Doppler των μητριαίων αρτηριών, β) τη μέση αρτηριακή
Η
πίεση γ) τον πλακουντιακό αυξητικό παράγοντα και δ) την fms - like κινάση τυροσίνης 1, στο πλάσμα της
εγκύου σε συνδυασμό με ένα πλήθος χαρακτηριστικών της μητέρας, φαίνεται να προβλέπει την εμφάνιση
της προεκλαμψίας σε ποσοστό 98%.
 έχρι σήμερα η μοναδική θεραπεία της προεκλαμψίας είναι η απομάκρυνση του πλακούντα που επιτυγΜ
χάνεται μέσω διακοπής της κύησης με προγραμματισμένο τοκετό. Η στιγμή της περάτωσης του τοκετού επιλέγεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που επιφέρει η συνέχιση ή η ολοκλήρωση της κύησης, τόσο στη μητέρα όσο και στο έμβρυο.
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Preeclampsia - Eclampsia: Prevention and management
Synopsis
Preeclampsia affects 3 - 5% of pregnant women. Diagnosis of preeclampsia is based primarily on the presence
of hypertension with proteinuria. Secondarily, dysfunction of many organs and systems such as kidneys, liver,
hemopoetic, neurological and uteroplacental often coexist and facilitate the diagnosis of the disease. Some times
preeclampsia appears with tonico clonic seizures, and is called eclampsia. When left untreated, pre - eclampsia
can be lethal, and in low - resource settings, this disorder is one of the main causes of maternal and perinatal
mortality. Effective screening for preeclampsia is extremely difficult. A risk model has been developed and is
based on maternal characteristics and biomarkers. Simple preventative measures, such as low - dose aspirin,
calcium intake diet and lifestyle interventions, are likely to have a beneficial effect,albeit small. Novel therapies
for pre - eclampsia target various aspects of pre - eclampsia pathogenesis and are under in development. The
only cure for pre - eclampsia however is delivery of the placenta.
KEYWORDS: Preeclampsia, eclampsia, prevention, management
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Εμβολή αμνιακού υγρού
Παναγιώτης Τσικούρας, Γεώργιος Γαλάζιος
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Περίληψη
Η εμβολή αμνιακού υγρού(Ε ΑΥ) είναι μία από τις πιο επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν στην κύηση , στον τοκετό αλλά και μετά τον τοκετό τις πρώτες ημέρες της λοχείας Η σπάνια και επικίνδυνη αυτή επιπλοκή
της κύησης περιλαμβάνει μεγάλης βαρύτητας κλινικές εκδηλώσεις όπως αναπνευστική ανεπάρκεια καρδιακή ανακοπή, δυσλειτουργία ζωτικών οργάνων με ή χωρίς διαταραχές πήξης, κώμα και θάνατο.Παρά την βελτίωση του μηχανικού εξοπλισμού στις νοσοκομειακές μονάδες η πρόγνωση είναι δυσμενέστατη και συνοδεύεται από μεγάλη μητρική και περιγεννητική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Η συμπτωματολογία σε υψηλό ποσοστό δεν είναι ειδική για
την νόσο, με συνέπεια στη διαφορική διάγνωσή της να περιλαμβάνεται κάθε μαιευτικό περιστατικό καρδιοπνευμονικής καταπληξίας . Μερικές φορές τίθεται κατά την νεκροτομή ή εξ αποκλεισμού σε ασθενή που επιβίωσε χωρίς παθογνωμονικό κλινικό ή εργαστηριακό εύρημα. Η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι συμπτωματική ,χωρίς συγκεκριμένο χαρακτήρα. Περιλαμβάνει αντιμετώπιση της αναπνευστικής δυσχέρειας, υποστήριξη της καρδιακής παροχής
και αντιμετώπιση της διάχυτης ενδαγγειακής πήξης. Αν η γυναίκα δεν έχει γεννήσει ,η επιλογή του τρόπου αποπεράτωσης τοκετού πρέπει να γίνεται ανάλογα με την κατάσταση της μητέρας και του εμβρύου με τον ασφαλέστερο
τρόπο. Η άμεση εκτέλεση της καισαρικής τομής προϋποθέτει την σταθεροποίηση της κλινικής εικόνας της μητέρας.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εμβολή αμνιακού υγρού, διάγνωση, αντιμετώπιση

Εισαγωγή
Μία σπάνια αναμφισβήτητα σοβαρή επιπλοκή που
μπορεί να συμβεί στην κύηση, τοκετό, κατά την καισαρική τομή και μετά την περάτωση του τοκετού
είναι η εμβολή του αμνιακού υγρού (ΕΑΥ)1, 2. Η ακριβής συχνότητα εμφάνισης της νόσου είναι δύσκολο
να διαγνωστεί λόγω ποικιλόμορφης κλινικής συμπτωματολογίας, υπολογίζεται σε 5,5 /100.000 τοκετούς και ποικίλει από χώρα σε χώρα 7,7/100.000 στην

Corresponding author

Αμερική, 6,0/100.000 στον Καναδά, 2,5/100.000 στις
κάτω χώρες και 2,0/100.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο3,
4, 5 - 7
. Πέραν τούτου η ΕΑΥ εμφανίζεται με συχνότητα 55 - 76% σε κυήσεις κατά την διάρκεια ωδίνων
πρίν τον τοκετό του εμβρύου και σε 19% σε καισαρικές τομές8,9. Η θνησιμότητα της νόσου είναι σε υψηλά
επίπεδα (85% των περιπτώσεων σε παλαιότερες αναφορές), ευθύνεται για το 4 - 10% των μητρικών θανάτων στην Αμερική και αποτελεί παρά την σπάνια εμ-
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φάνισή της την κύρια αιτία μητρικής θνησιμότητας
σε πολλές χώρες όπως Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
σε ποσοστό 5 - 15% και με περιγεννητική θνησιμότητα 13,5 - 44%.( 10 - 13) Η περιγεννητική θνησιμότητα είναι μεταξύ 7 - 38% και 24 - 50% των νεογνών που
επιβιώνουν παρουσιάζουν μόνιμες νευρολογικές παθήσεις13. Ο εκσυγχρονισμός και η αύξηση του αριθμού των μονάδων εντατικής θεραπείας σταθεροποίησε προς το καλύτερο την επίπτωση με αποτέλεσμα
τώρα παγκοσμίως να υπολογίζεται σε 26,4%13.
Παθοφυσιολογία
Στην ΕΑΥ παρατηρείται είσοδος αμνιακού υγρού
και εμβρυικών στοιχείων (σμηγματογόνα σωματίδια, μηκώνιο) στη συστηματική κυκλοφορία γεγονός που παραδόξως έχει περιγραφεί και 48 ώρες μετά
τοκετό13. Ο ακριβής παθο - γενετικός μηχανισμός παραμένει αδιευκρίνιστος13.
Η ΕΑΥ πρωτοαναφέρθηκε από το Meyer το 1926
και επιβεβαιώθηκε από τους Steiner και Luschbaugh
το1941 σύμφωνα με ευρήματα νεκροτομής στα πνευμονικά αγγεία1. Παλαιότερα, σύμφωνα με βιβλιογραφικές πηγές επικρατούσε η άποψη, ότι μετά από
καταρρευση του φυσιολογικού φραγμού μεταξύ μητέρας και εμβρύου εισέρχονταν αμνιακό υγρό στη
μητρική κυκλοφορία και ανευρέθηκαν υπολείμματα εμβρύων στα πνευμονικά αγγεία 32 λεχωίδων που
απεβίωσαν στον τοκετό κατά την νεκροτομή, θεωρήθηκε μηχανικό γεγονός οφειλόμενο στον εισερχόμενο όγκο του αμνιακού υγρού που προκαλούσε αναπνευστική ανεπάρκεια, βρογχόσπασμο, καταπληξία1.
Τα τελευταία βιβλιογραφικά δεδομένα προτείνουν,
ότι ο υποκείμενος μηχανισμός πιθανόν να οφείλεται
σε αναφυλακτοειδή αντίδραση στα εμβρυικά αντιγόνα που εισέρχονται στην μητρική κυκλοφορία συνοδευόμενη από ποικίλες αντιδράσεις του μητρικού
οργανισμού σε αυτά, όπως υψηλή συχνότητα πολυοργανικής ανεπάρκειας13. Πέραν τούτου το αμνιακό υγρό περιέχει προπαράγοντες πήξης που ενεργοποιούν τον ιστικό παράγοντα (TF, tissue factor ), και
έμμεσα τον παράγοντα Χ και προκαλούν φλεγμονή
με ενεργοποίηση των ουδετερόφιλων αιμοσφαιρίων
και συσσώρευση των αιμοπεταλίων14.
Αναφορικά με το αμνιακό υγρό ειδικότερα είναι
ένα μείγμα εξωκυττάριου μητρικού υγρού, εμβρυικών ούρων, πλακωδών κυττάρων, τριχωτών κυττά-

ρων, τυροειδών κυττάρων, βλεννίνης και σε μερικές περιπτώσεις μηκώνιου Κατά την διάρκεια των
ωδινών εμφανίζονται στο αμνιακό υγρό υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων προσταγλανδινών Ε1, Ε2, Ε1α,
Ε2α, παραγόντων ενεργοποίησης συμπληρώματος,
αιμοπεταλίων και πήξης2, 13.
Η μητρική αντίδραση στην είσοδο αμνιακού υγρού
στην μητρική κυκλοφορία ποκίλλει όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφία από εύρεση κυττάρων στην
πνευμονική κυκλοφορία έως συνέχισης της πορείας
της κύησης σε περιπτώσεις που επέζησαν την ΕΑΥ και
υπήρξε φυσιολογική μετέπειτα πορεία στην κύηση
και στον τοκετό2, 13, 14.
Η αναφυλακτοειδής αντίδραση στην μητρική πνευμονική κυκλοφορία του αίματος οδηγεί στην ενεργοποίηση των επιπέδων του συμπληρώματος, αύξηση
της παραγωγής και έκκρισης θρομβοξάνης, βραδυκινίνης, προσταγλανδινών, λευκοτριένων TNF
(Tumor necrosis factor) και μεταβολίτων του αραχιδονικού οξέως. Η συνέπεια της αύξησης των επιπέδων
των ανωτέρω ουσιών οδηγεί συνήθως σε μείωση και
σπάνια σε αύξηση της τρυπτάσης και ουρικής ισταμίνης που είναι δείκτες της ανοσολογικής απάντησης
στην απόπτωση των κυττάρων15, 16.
Γενικά βασική προϋπόθεση εμφάνισης ΕΑΥ είναι
η διαταραχή της ανατομικής σχέσης ανάμεσα στον
πλακούντα, μυομήτριο, ρήξη και αυξημένη διαβατότητα των αγγείων του τραχήλου και της πλακουντιακής άλω17, Η αναφερόμενη διαταραχή της αρχιτεκτονικής πλακούντα μυομητρίου είναι δυνατό να
εμφανιστεί σε όλη την διάρκεια της κύησης σαν συνέπεια επιπλοκών όπως εκτρώσεις πρώτου και δευτέρου τριμήνου, τραυματισμός του τραχήλου της
μήτρας, προεκλαμψία εκλαμψία ρήξη μήτρας, αποκόλληση πλακούντα, προδρομικός πλακούντας, διεισδυτικός πλακούντας, κεχρωσμένο αμνιακό υγρό,
εμβρυική δυσπραγία, πολυάμνιο, ενδομήτριος θάνατος, πολύτοκες με υπερτονικές ωδίνες, μεγαλόσωμα έμβρυα, και σακχαρώδης διαβήτης4,13. Άλλοι
επιβαρυντικοί παράγοντες είναι το άρρεν φύλο, η
ηλικία μητέρας μεγαλύτερη από 35 έτη, και η εκτέλεση καισαρική τομή, μετά από εργώδη προσπάθεια
κατά τον τοκετό, αμέσως μετά τον τοκετό και μέχρι
48 h μετά την περάτωση τοκετού. Οι προκλήσεις τοκετού αυξάνουν τον κίνδυνο ΕΑΥ κατά 35%18.Στην
περίπτωση αυτή εκδηλώνεται αναπνευστική ανεπάρ03 • 2016|Τόμος 1|Τεύχος 1
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Πίνακας 1. Προτεινόμενοι δείκτες για τη διάγνωση
της εμβολής αμνιακού υγρού24
Φευδάργυρος Κοπροπορφυρίνης

Συστατικό μηκωνίου και εμβρυικών ούρων
Διάγνωση με υγρή χρωματογραφία↑ Επίπεδα στο ΑΥ

STN sialyl Tn αντιγόνο

Συστατικό μηκωνίου και ΑΥ
Σημαντικός προγνωστικός δείκτης παρουσίας βλεννίνης στην κυκλοφορία
του μητρικού αίματος. Διάγνωση με μονοκλονικό αντίσωμα ΤΚΗ - 2

Θρυψίνη

Δείκτης αποκοκκίωσης των ιστιοκυττάρων
↑ Επίπεδα στο ΑΥσε μερικές περιπτώσεις

Παράγοντες Συμπληρώματος C3, C4 ↓ Επίπεδα στο ΑΥ,Πιθανή ενεργοποίηση των παραγόντων
Κυτταροκίνες IL - 6,IL - 8 ,TNF

↑ Επίπεδα αλλά δεν είναι παθογνωμονικά για ΕΑΥ

Insulin - like growth factor - protein
1
(IGFBP - 1)

↑ 150 Επίπεδα στο ΑΥ έναντι των επιπέδων στον ΟΑ

Procollagen type I N - terminal
propeptide (PINP)

↑ 450 Επίπεδα στο ΑΥ έναντι των επιπέδων στον ΟΑ

Pro - early placenta insulin - like
peptide (Pro - EPIL)

↑ 10 Επίπεδα στο ΑΥ έναντι των επιπέδων στον ΟΑ

Pro - opiomelanocortin( POMC)

Ανευρίσκεται κυρίως στην πλακουντιακή μεμβράνη
↑ 10 Επίπεδα στο ΑΥ έναντι των επιπέδων στον ΟΑ, αντίστροφα εξελισσόμενα
στα επίπεδα της β - HCG
↑ επίπεδα στις θέσεις επικοινωνίας της ΜΜ

Ακτιβίνη Α (Transforming growth
factor)

Ανευρίσκεται κυρίως στον ΟΑ στην ΜΚ, στον ομφάλιο λώρο και στο ΑΥ,↑
των επιπέδων με την ηλικία κύησης

Ενδοθηλίνη

↑ με την είσοδο ΑΥ στο μητρικό αίμα
↑ σε πειράματα με ποντικούς μετά την χορήγηση με μηκώνιο χρωματισμένο
ΑΥ

CK13 (Rab) CK10/13(Mab)

Ανευρίσκεται σε πλακώδη κύτταρα στο ΑΥ ,καφεοειδή ανοσοιστοχημική
χρώση κυτταροπλασματικής αποκοκκίωσης

SCC (squamous cell carcinoma)
αντιγόνο

Παράγεται στην εμβρυική επιδερμίδα
↑ 410 Επίπεδα στο ΑΥ έναντι των επιπέδων στον ΟΑ

PSA Prostate - specific antigen

↑ Επίπεδα στο ΑΥ μεταξύ 11 - 21 εβδομάδες
και στην μετέπειτα πορεία της κύησης και τοκετό
↓ Επίπεδα στο ΑΥ

TPS Tissue polypeptide specific
αντιγόνο

↑ 10 - 20 Επίπεδα στο ΑΥ έναντι των επιπέδων στον ΟΑ

moABs TKH - 2, MA54, MA61,
B72.3, CC49

Επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μηκωνίου στην ΜΚς

BNP ( Brain natriuretic peptide)

↑ 50 Επίπεδα στο ΑΥ έναντι των επιπέδων στον ΟΑ

CEA Carcinoembryonic antigen

↑ 200 Επίπεδα στο αμνιακό υγρό έναντι των επιπέδων στον ΟΑ

CA125

↑ 100 Επίπεδα στο ΑΥ έναντι των επιπέδων στον ΟΑ

Chromogranin A CgA

↑ 2,5 Επίπεδα στο ΑΥ έναντι των επιπέδων στον ΟΑ
Κυμαίνεται ανάλογα με το τρίμηνο κύησης

Εμβρυικά κύτταρα

Σε 50% των περιπτώσεων με ΕΑΥ ανευρίσκονται

ΑΥ: Αμνιακό υγρό, ΟΑ: Ορός αίματος, ΜΜ: Μητροπλακουντιακή μονάδα, ΠΕ: Πνευμονική εμβολή, ΜΚ: Μητρική κυκλοφορία
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κεια οφειλόμενη σε αγγειοσύσπαση των πνευμονικών τριχοειδών, πνευμονική υπέρταση, ανεπάρκεια
δεξιάς κοιλίας και τριγλώχινας βαλβίδας, διαταραχή της σχέσης αερισμού και αιμάτωσης των πνευμόνων με τελικό αποτέλεσμα βαρειά υποξία. Η διάρκεια της αναπνευστικής ανεπάρκειας ανέρχεται σε
15 - 30 λεπτά και είναι υπεύθυνη για ποσοστό μητρικών θανάτων έως 50%19.
Αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα με διασωλήνωση και
τεχνητό αερισμό εμφανίζεται μία αρχόμενη διάχυτη
ενδαγγειακή πήξη με επιδείνωση της ιστικής ισχαιμίας,
ενεργοποίηση του μηχανισμού πήξης μέσω εμβρυικών
στοιχείων που δρουν ως θρομβοπλαστίνη, αιμορραγία, αύξηση των προιόντων ινωδόλυσης, μικροθρομβώσεις, και αιμόλυση με παρουσία σχιστοκυττάρων.
Με την έναρξη της διάχυτης ενδαγγειακής πήξης εμφανίζεται ενδεχόμενα ανεπάρκεια αριστερής κοιλίας (καρδιογενές σόκ), με μετατόπιση μεσοκοιλιακού
διαφράγματος οφειλόμενη σε αύξηση των πνευμονικών αντιστάσεων με πιθανή τελική συνέπεια την καταστολή της δραστηριότητας του μυοκαρδίου και εκδήλωση σοβαρής στεφανιαίας νόσου20,21. Αν επέλθει
καταστροφή των πνευμονικών τριχοειδών προκαλείται σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας του ενήλικα
(ARDS). Μη έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη αντιμετώπιση οδηγεί σε διαταραχές του επιπέδου συνείδησης με πιθανό κώμα και επιληπτικές κρίσεις και τελικά
σε διαταραχές πήξης που ποικίλουν από ήπια θρομβοπενία έως διάχυτη ενδαγγειακή πήξη που είναι συχνό
φαινόμενο στην ΕΑΥ με συχνότερες αιτίες θανάτου τη
σήψη και τη πολυοργανική ανεπάρκεια20, 21, 22.
Πρόγνωση
Περίπου 56% των γυναικών που υπέστησαν ΕΑΥ κατέληξαν τις πρώτες 2 ώρες με μέση χρονική διάρκεια
1 ώρα και 40 λεπτά (50 λεπτά - 10ώρες και 50 λεπτά)21.
Τα αναφερόμενα αίτια θανάτου ήταν, καρδιακή ανακοπή, αιμορραγία, ARDS και πολυοργανική ανεπάρκεια21, 22.
Συμπτώματα
Τα συμπτώματα της ΕΑΥ είναι στο 30 - 40% των περιπτώσεων μη παθογνωμονικά και περιλαμβάνουν
έντονη ανησυχία, ρίγος, τρόμος, ναυτία, έμετος, εφίδρωση και φωτοφοβία20, εξέλισσόμενη ταχύτατα αναπνευστική δυσχέρεια, με βρογχόσπασμο ταχύπνοια,

δύσπνοια (93%), κυάνωση (50 - 80%), υπόταση (56
- 100%), καρδιακή ανεπάρκεια (30 - 87%), έμφραγμα μυοκαρδίου, βαρειά εμβρυική υποξία με βαρύτατες αλλοιώσεις εμβρυικών καρδιακών παλμών στην
καρδιοτοκογραφία (20 - 36%)18, 24. Πέραν τούτου ταχυκαρδία, σπασμοί, κόμα (15 - 50%) και σε περίπου
12% των περιπτώσεων επικίνδυνη αιμορραγία, επιδεινούμενη και σε 12% εξέλιξη σε ΔΕΠ. Στην δεύτερη
φάση εμφάνιση πνευμονικού οιδήματος με ανεπάρκεια αριστερής καρδιακής κοιλίας (51 - 100%).
Διάγνωση
Η οριστική διάγνωση τίθεται κυρίως κατά την νεκροτομή με επιβεβαίωση της παρουσία εμβρυικού
υλικού στην πνευμονική κυκλοφορία ή σε επιβιώσαντα ασθενή στο έκπλυμα βρόγχων με ειδικές χρώσεις
του Νείλου, κατά Wright ή Παπανικολάου. Σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές γίνεται διάγνωση με
μέτρηση του STN (sialyl Tn αντιγόνο) Tn αντιγόνου
ραδιοανοσομετρικά στο περιφερικό αίμα ή με αιμοληψία από δεξιό κόλπο από μεγάλες φλέβες μετά από
καθετηριασμό. Οι προτεινόμενες εξετάσεις δεικτών
για την διάγνωση μιάς ΕΑΥ που περιλαμβάνουν
δοκιμασίες αντισωμάτων διαφόρων ουσιών αναφέρονται στον Πίνακα 124, 25. Η εκτέλεση πνευμονικής
αγγειογραφίας δεν έχει γενικά ευρεία κλινική χρησιμότητα. πρέπει να λαμβάνεται υπ όψιν σε περιπτώσεις επίμονης υπότασης σε κλινικές περιπτώσεις αποκλεισμού μιάς πνευμονικής εμβολής24.
Γενικά λόγω της οξείας κατάστασης δεν υπάρχει μεμονωμένο κλινικό ή εργαστηριακό εύρημα αποκλεισμού ή οριστικής διάγνωσης μιας ΕΑΥ.
Η διάγνωση της ΕΑΥ είναι κλινική και τίθεται
μετά από αποκλεισμό άλλων αιτίων της αναφερόμενης πολυπαραγοντικής παθολογίας. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες επείγουσες καταστάσεις: μαζική πνευμονική εμβολή, οξύ
έμφραγμα του μυοκαρδίου, αυτόματο πνευμοθώρακα, πνευμονικό οίδημα, επιπλοκές επισκληριδίου
(νωτιαίος αποκλεισμός), εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου στο αναπνευστικό σύστημα, αναφυλακτική αντίδραση και τοξικότητα τοπικών αναισθητικών, ρήξη μήτρας, ρήξη καρδιακού θηλοειδούς
μυός, σήψη, ατονία μήτρας, αποκόλληση πλακούντα, κάκωση ουρογεννητικού σωλήνα, επιληψία,
εκλαμψία, υποξαιμία, υπογλυκαιμία, εγκεφαλικό
03 • 2016|Τόμος 1|Τεύχος 1
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Πίνακας 2. Διαφορική διάγνωση της εμβολής αμνιακού υγρού25, 4
Κ.Λ.

ΕΑΥ

Π.Ε.

Ε.Μ.

Π. Κ.

Εμφάνιση

Ωδίνες
Τοκετός
Ώρες μετά τοκετό

2 - 15 συχνότερα
σε λχωίδες
εναντι εγκύων

21% περιγεννητικά
34% μετά τοκετό

ΙΙΙ.Τρίμηνο 9%
80% μετά τοκετό

+/μη
παθογνωμονική

+++/
παθογνωμονική

Παράγοντες
επικινδυνότητας
Ανακοπή
καρδιάς
Θωρακικός πόνος

++
-

Αρρυθμίες

+→++

Δύσπνοια

+++

Υπόταση - σοκ
Πνευμονική
εμβολή
Νευρολογικά
συμπτώματα
Διαταραχές
πήξεως
Οξεία εμβρυική
υποξία

+→++

+++

+→++

+

++→++
++→+++

+→++

+

+++

+→++

++
++
+/ -

+κατά την εξέλιξη της
νόσου
-

+κατά την
εξέλιξη της
νόσου

++

+→++

+κατά την
εξέλιξη της
νόσου
-

+/μη παθογνωμονική

+++

+→+++

++
++

+++/παθογνωμονική

+ κατά την εξέλιξη
της νόσου
-

+κατά την εξέλιξη της
νόσου

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Κ.Λ.: Κλινικά συμπτώματα, ΕΑΥ: Εμβολή αμνιακού υγρού, ΠΕ: Πνευμονική εμβολή, ΕΜ: Έμφραγμα μυοκαρδίου,
Π.Κ.: Περιγεννητική καρδιοπάθεια

επεισόδιο24, 26. Στον Πίνακα 2 καταγράφεται η διαφορική διάγνωση ανάλογα με το σύμπτωμα που
προεξάρχει Πίνακας 226.
Αντιμετώπιση - θεραπεία
Η αντιμετώπιση της ΕΑΥ λόγω του επείγοντα χαρακτήρα της αναφερόμενης επιπλοκής και του υψηλού
ποσοστού εμφανιζόμενης θνησιμότητας του πρέπει να
είναι πρωτίστως υποστηρικτική και επιθετική Η θεραπεία είναι κυρίως υποστηρικτική με κύριους στόχους
την εξασφάλιση της διαβατότητας της αναπνευστικής οδού, προφύλαξη από καρδιαγγειακή ανεπάρκεια (καρδιακή ανακοπή), διαταραχές του επιπέδου
συνείδησης (κρίσεις επιληψίας, κώμα) και διαταραχές πηκτικότητας.
Αν η γυναίκα δεν έχει γεννήσει προέχει σταθεροποίηση της κλινικής εικόνας της και ενδεχόμενα
52

03 • 2016|Τόμος 1|Τεύχος 1

άμεση αποπεράτωση του τοκετού με καισαρική τομή.
Ειδικότερα προέχει η θεραπεία περιλαμβάνει: παράλληλη διατήρηση της οξυγόνωσης (PO2> 60mmHg),
κορεσμό οξυγόνου μεγαλύτερο από 90%, αποφυγή μεταβολικής οξέωσης (μείωση του pao2 ) χορήγηση κρυσταλλοειδών διαλυμάτων, πιθανή χορήγηση ντοπαμίνης ενδοφλεβίως 2 - 5 μg/kg ανά min και ινότροπων
ουσιών (ντομπουταμίνης ενδοφλεβίως 2 - 40 μg/kg
ανά min) με βάση τις αιμοδυναμικές παραμέτρους, ,
εξασφάλιση διούρησης > 25 - 30 ml/ ώρα, διόρθωση
αιματολογικών αναγκών και διατήρηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης σε επίπεδα> 90mmHg. Η Διαοισοφαγική υπερηχοκαρδιογραφία είναι χρήσιμη
διαγνωστική μέθοδος ελέγχου χορήγησης διαλυμμάτων. Προτείνεται επίσης η χορήγηση νιτρικού οξειδίου
ως εκλεκτικού βρογχοδιασταλτικό με σκοπό την προφύλαξη από ανεπάρκεια δεξιας κοιλίας και πνευμονι-
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κής υπέρτασης13, 27, 28. Η αξιολόγηση των εργαστηριακών ευρημάτων όπως γενικής αίματος, προσδιορισμός
αερίων αίματος, χρόνου προθρομβίνης - , μάρτυρα,
χρόνου μερικής θρομβοπλαστίνης, Ινωδογόνου, D Διμερή, Αντιθρομβίνης ΙΙΙ, των παραγόντων πηκτικότητας σε παθολογικά πεδία τιμών καθιστούν επιτακτική την χορήγηση αιμοπεταλίων (αν είναι λιγότερα από
50.000), φρέσκου πλάσματος ή κρυοσφαιρίνων9. Λόγω
της συχνής αναφυλακτικής αιτιολογίας είναι πολλές
φορές πιθανή η χορήγηση αδρεναλίνης (επινεφρίνης)
2 - 4 μg/min ενδοφλεβίως, σαλβουταμόλης, αμινοφυλλίνης και υδροκορτιζόνης 500 mg ενδοφλεβίως κάθε 6
ώρες9.Απαραίτητη προυπόθεση συνιστά η άμεση διακομιδή σε μονάδα εντατικής θεραπείας και η προσπάθεια αποπεράτωσης τοκετού με τον ασφαλέστερο τρόπο
για την μητέρα λαμβάνοντας υπ όψιν την κατάσταση του εμβρύου. Σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής
της μητέρας από ΕΑΥ συνιστάται άμεση εκτέλεση καισαρικής τομής. Η πλέον των 15 λεπτών καθυστέρηση
μειώνει σημαντικά την νεογνική θνησιμότητα και αυξάνεται την επίπτωση εγκεφαλικής παράλυσης ενώ η
μεγαλύτερη των 30 λεπτών σνοδεύεται από γέννηση
θνησιγενών εμβρύων13, 21, 28.
Αν και η καισαρική τομή συνοδεύεται με μεγαλύτερη μητρική νοσηρότητα διευκολύνει την ανάνηψη
της μητέρας γιατί μόνη η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση της μητέρας αποδίδει μόνο το 30% της
καρδιακής παροχής με μικρό ποσοστό επιβίωσης με
αποτέλεσμα περίπου μόνο 8% των εγκύων που επιβιώνουν να μην εμφανίζουν νευρολογικά προβλήματα24, 28, 29.
Σε υποψία εμφάνισης ΔΕΠ είναι σημαντική η το-

ποθέτηση παροχετεύσεων στην πύελο και στη θήκη
των ορθών κοιλιακών μυών και συνεργασία πολλών
ιατρικών ειδικοτήτων για άμεση αντιμετώπιση της
σοβαρότατης αυτής επιπλοκής. Η αντιμετώπιση
της ΔΕΠ γίνεται με βελτίωση της υποογκαιμίας με
διαλύμματα, ολικό αίμα ή συγκεντρωμένα ερυθρά
αιμοσφαίρια, χορήγηση φρέσκου κατεψυγμένου
πλάσματος, κρυοϊζήματος και σπανιότερα αιμοπεταλίων24, 28. Το φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα περιέχει όλους τους παράγοντες πήξεως και χορηγείται όταν ο χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης είναι
μεγαλύτερος από 55 sec.Το κρυοϊζήμα περιέχει πιο
πολύ ινωδογόνο και τους ακόλουθους παράγοντες
VIII, VII, XIII24, 28. Θεραπευτική απόξεση της μήτρας
είναι επιβεβλημένη διότι εξαλείφει τον βασικό αιτιολογικό παράγοντα της νόσου την είσοδο εμβρυικών στοιχείων στην κυκλοφορία της μητέρας,
και επιτρέπει καλύτερη κυκλοφορία αίματος στην
δεξιά καρδία. Σε περιπτώσεις αιμορραγίας μετά τον
τοκετό χορήγηση Syntocinon, (διάλυση 10 - 40 U σε
1.000 ml NaCL 0.9%, ή δεξτρόζης 5%, σόση ελεγχόμενης συντήρησης 0.02 - 0.1 U/min, εργομητρίνης
0.2 mg ενδομυικώς ή ενδοφλέβια κάθε 2 - 4 ώρες,
καρβοπρόστης (Haemabate) PGF2 250 μg ενδομυικά, επανάληψη σε 15 - 90 min αν είναι αναγκαίο, ή
μισοπροστόλης PGE1 1.000 mg πρωκτικά.
Έγκαιρη διακομιδή σε μονάδα εντατικής θεραπείας, για κεντρική παρακολούθηση
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα η ΕΑΥ δεν υποτροπιάζει και αναφέρονται
σύνολο εννέα κυήσεις επιτυχώς περατωμένες μετά
από ΕΑΥ29,30. Θ

Take home messages
 εμβολή αμνιακού υγρού είναι μία σπάνια επιπλοκή της κύησης με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας για την
Η
υγεία της μητέρας και εμβρύου.
Δεν υπάρχει παθογνωμονική διαγνωστική μέθοδος.
 αντιμετώπιση της εμβολής αμνιακού υγρού δεν έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα ,είναι συμπτωματική και
Η
η επιτυχής έκβασή της απαιτεί την συνεργασία πολλών ιατρικών ειδικοτήτων άμεσα από τα πρώτα λεπτά
εκδήλωσης της επιπλοκής.
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Αmniotic fluid embolism
Synopsis
The amniotic fluid embolism AFE is a dangerous situation which can be developed during antenatal,
intrapartum and postnatal period . This rare pregnancy complication includes respiratory distress requiring
mechanical ventilation, cardiac arrest ,multi organ system dysfunction, with or without coagulopathy,coma
seizures and death. Despite the improvement of the quality of mechanical instruments in intensive care units,
the prognosis is very poor and is associated with high maternal and fetal morbidity and mortality The signs
of the disease are nonspecific and the differential diagnosis includes several other obstetric life - threatening
emergencies that may present similar to amniotic fluid embolism. The diagnosis is confirmed either with the
postmortem examination or in viable patients after excluding other reasons. At present, there is no test that
can reliably confirm the existence of amniotic fluid embolism. The therapeutic management is supportive
and directed towards the respiratory function, cardial output and correction of disseminated intravascular
coagulation. The decision regarding the mode of delivery should take into consideration the condition of the
mother and the fetus. Prior to Cesarean stabilization of the mother is essential.
KEYWORDS: Amniotic fluid embolism, diagnosis, management
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Θρομβοεμβολικά επεισόδια
στην εγκυμοσύνη και τη λοχεία.
Διάγνωση και αντιμετώπιση
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Αιματολογικό Εργαστήριο - Τμήμα Αιμοδοσίας, Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΡΕΑ

Περίληψη
Η συχνότητα της φλεβοθρόμβωσης στην κύηση είναι 1-2/1000 κυήσεις, με την πνευμονική εμβολή να αποτελεί την
πρωταρχική αιτία μητρικής θνησιμότητας και η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση μία σημαντική αιτία μητρικής νοσηρότητας στον ανεπτυγμένο κόσμο. Η διαγνωστική χρησιμότητα των κλινικών μοντέλων πρόβλεψης και των επιπέδων D-Dimers για την φλεβοθρόμβωση είναι μικρή στην κύηση και τη λοχεία, λόγω των φυσιολογικών αλλαγών που
επέρχονται στην εγκυμοσύνη και της απουσίας σημαντικής συννοσηρότητας σε αυτή την κατηγορία ασθενών. Η ιονίζουσα ακτινοβολία πάντα δημιουργεί προβληματισμό στο διαγνωστικό χειρισμό εγκύων με πιθανή πνευμονική εμβολή. Με τη διαρκή βελτίωση των τεχνικών και της μεθοδολογίας, μπορούμε να ελαττώσουμε την έκθεση της εγκύου
στην ακτινοβολία. Το εάν το σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης πνευμόνων ή η αξονική αγγειογραφία πνευμόνων αποτελεί την πρώτη εξέταση εκλογής για τη διάγνωση της πνευμονικής εμβολής στην κύηση δεν έχει καθοριστεί μέχρι σήμερα. Η αντιμετώπιση των εγκύων με φλεβοθρόμβωση ποικίλει μεταξύ των διαφόρων Κέντρων, καθώς δεν υπάρχει πλήρης ομοφωνία όσον αφορά τις κατευθυντήριες οδηγίες. Επιπλέον, οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί
έχουν βασιστεί - σε μεγάλο βαθμό - σε δεδομένα από τον γενικό πληθυσμό. Η ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους σε
θεραπευτικές δόσεις αποτελεί τη θεραπεία εκλογής κατά την κύηση και η θεραπεία (ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους ή ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ) θα πρέπει να συνεχίζεται για το υπόλοιπο διάστημα της κύησης και τουλάχιστον για 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό και μέχρις ότου να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 3 μήνες θεραπείας. Ο θηλασμός επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Το εάν η δοσολογία της ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους
θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στο σωματικό βάρος της εγκύου, ή εάν θα πρέπει να συνεκτιμώνται, κατά περιόδους, τα επίπεδα anti-Xa είναι άγνωστο προς το παρόν. Η μέθοδος του τοκετού, καθώς και το είδος της αναισθησίας που θα επιλεγεί απαιτεί τη στενή συνεργασία, ήδη αρκετές ημέρες πριν τον τοκετό, του μαιευτήρα/γυναικολόγου, του αναισθησιολόγου και το εξειδικευμένου σε θέματα θρόμβωσης και αιμορραγίας στην κύηση αιματολόγου.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φλεβοθρόμβωση, πνευμονική εμβολή, κύηση, λοχεία
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Εισαγωγή
Η εγκυμοσύνη και η περίοδος της λοχείας αποτελούν
καταστάσεις αυξημένου κινδύνου για φλεβοθρόμβωση, καθώς σε αυτήν την περίοδο της ζωής της γυναίκας συμβαίνουν φυσιολογικές μεταβολές που προδιαθέτουν σε αυτή. Οι κυριότερες μεταβολές είναι η
φλεβική στάση (αυξημένα επίπεδα προγεστερόνης,
μηχανική συμπίεση από την κυοφορούσα μήτρα), η
αύξηση των περισσότερων παραγόντων πήξης και η
ελάττωση ορισμένων φυσικών αντιπηκτικών ουσιών.
Η συχνότητα της φλεβοθρόμβωσης στην κύηση είναι
περίπου 1-2/1000 κυήσεις και ο κίνδυνος αυξάνει με
την ηλικία, τη μέθοδο του τοκετού και την συνύπαρξη άλλων παθολογικών καταστάσεων στην έγκυο1,2.
Ο κίνδυνος για θρομβοεμβολική νόσο είναι κατά 5
φορές αυξημένος στις έγκυες γυναίκες σε σχέση με
γυναίκες αντίστοιχης ηλικίας μη έγκυες και είναι ιδιαίτερα αυξημένος προ του τοκετού και στη λοχεία.
Η πνευμονική εμβολή είναι συχνότερη στη λοχεία2
και αποτελεί την κυριότερη αιτία μητρικού θανάτου
στον ανεπτυγμένο κόσμο3.
Διάγνωση
Συμπτωματολογία
Τα συμπτώματα της θρομβοεμβολικής νόσου στην
κύηση δεν είναι τυπικά. Όσον αφορά τα συμπτώματα της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης, το οίδημα
των κάτω άκρων αποτελεί συνηθισμένη εκδήλωση
πολλών φυσιολογικών κυήσεων, λόγω της ελαττωμένης φλεβικής ροής στα κάτω άκρα και της μηχανικής
πίεσης των πυελικών φλεβών από τη μήτρα4. Σχετικά με τη συμπτωματολογία της πνευμονικής εμβολής, πολλές εγκυμονούσες μπορεί να παρουσιάζουν
δύσπνοια και ταχυκαρδία, εξαιτίας της αναμενόμενης αναιμίας της κύησης. Επίσης, δυσφορία και θωρακικό άλγος δεν είναι σπάνιες εκδηλώσεις μιας φυσιολογικής εγκυμοσύνης.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η εν τω βάθει
φλεβοθρόμβωση στην κύηση γίνεται συνήθως στο
αριστερό κάτω άκρο (1,3/1 - 2,4/1) λόγω της πίεσης
που δέχεται η αριστερή κοινή λαγόνιος φλέβα από
τη δεξιά κοινή λαγόνιο αρτηρία και την ωοθηκική
αρτηρία, η οποία διασταυρώνεται με τη φλέβα μόνο
στην αριστερή πλευρά. Επίσης, πρέπει να έχουμε
υπόψη πως σε ποσοστό περίπου 70% των περιπτώσεων φλεβοθρόμβωσης στην κύηση, αυτές εντοπίζο-

νται στη λαγονομηριαία περιοχή, σε αντίθεση με τις
θρομβώσεις σε μη έγκυες γυναίκες, οι οποίες συνήθως εντοπίζονται στην περιοχή της γαστροκνημίας.
Επιπλέον, έχει αναφερθεί πως όσο πιο εγγύς είναι η
θρόμβωση, τόσο πιο πιθανό είναι να έχει συμβεί αριστερά. Σε σύγκριση με τις θρομβώσεις στη γαστροκνημία, οι θρομβώσεις στη λαγονομηριαία περιοχή είναι πιο πιθανό να συμβούν στο 3ο τρίμηνο της
κύησης και είναι αυτές που οδηγούν πολύ συχνότερα σε πνευμονική εμβολή (40 - 50%).
Άλγος στην κοιλιά, στην πύελο ή στους γλουτούς,
μπορεί να υποκρύπτει πυελική θρόμβωση. Άλγος
στον τράχηλο, ή στα άνω άκρα μπορεί να σημαίνει θρόμβωση σφαγιτιδικών ή υποκλειδίων φλεβών,
κατάσταση που απαντάται σε έγκυες μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση. Τέλος, σε εγκύους με νευρολογική σημειολογία, πρέπει να υποψιαζόμαστε
θρόμβωση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.
Κανόνες πρόβλεψης
Η κλινική εκτίμηση της πιθανότητας για θρομβοεμβολική νόσο βασιζόμενη στη συμπτωματολογία και
στο ιστορικό της εγκύου, αποτελεί το πρώτο στάδιο
διαγνωστικής προσέγγισης. Υπάρχουν κλινικά συστήματα εκτίμησης πιθανότητας φλεβοθρόμβωσης
(Wells score για την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση,
Geneva score για την πνευμονική εμβολή), ωστόσο
η αξία τους δεν έχει τεκμηριωθεί για τις εγκύους5,6.
Τα παραπάνω συστήματα δεν θεωρούνται επίσης
κατάλληλα για την αξιολόγηση εγκύων γυναικών,
καθώς ενσωματώνουν στα score τους παραμέτρους
που δύσκολα συναντούμε σε νέες, υγιείς γυναίκες
(μεγάλη ηλικία, πρόσφατο χειρουργείο, κακοήθεια).
Το 20097, παρουσιάστηκε ένα νέο κλινικό σύστημα
πρόβλεψης φλεβοθρομβοεμβολικής νόσου˙ ο κανόνας LEFt [συμπτώματα στο αριστερό πόδι (Left),
διαφορά στην περίμετρο γαστροκνημίας άνω των
2 cm (Edema), εμφάνιση στο πρώτο τρίμηνο (First
trimester)]. Οι παραπάνω τρεις μεταβλητές φάνηκαν
να είναι προγνωστικές για την πρόβλεψη θρομβοεμβολικής νόσου στην κύηση.
Εργαστηριακοί δείκτες
Αν και η μέτρηση των επιπέδων D-Dimers στο
πλάσμα αποτελεί τεκμηριωμένη δοκιμασία στη διάγνωση της θρομβοεμβολικής νόσου σε μη εγκύους,
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Σχήμα 1. Αλγόριθμος διαγνωστικής προσέγγισης εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης (ΕΒΘ) στην κύηση
(ΗΧΜΒ: ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, +:θετικό, -: αρνητικό)

οι πληροφορίες που σχετίζονται με εγκύους είναι
ακόμα ελλιπείς. Τα D-Dimers έχουν υψηλή αρνητική διαγνωστική σημασία, δηλαδή χαμηλά επίπεδα
D-Dimers αποκλείουν τη φλεβοθρόμβωση και δεν
απαιτούνται άλλες διαγνωστικές δοκιμασίες. Στην
κύηση όμως η διαγνωστική αξία των D-Dimers ελαττώνεται σε μεγάλο βαθμό, καθώς μετά το 1ο τρίμηνο
αυτά βρίσκονται αυξημένα στις περισσότερες υγιείς
εγκύους8, ενώ μπορεί να αυξηθούν και σε επιπλοκές
της κύησης, όπως είναι η προεκλαμψία.
Το εγκεφαλικό νατριουρητικό πεπτίδιο και η καρδιακή τροπονίνη είναι ουσίες που αυξάνονται σε
βλάβη του μυοκαρδίου και στην καρδιακή ανεπάρκεια. Σε μελέτη του 2010, φάνηκε ότι η αύξηση του
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νατριουρητικού πεπτιδίου σε εγκύους γυναίκες προηγήθηκε της κλινικής εκδήλωσης καρδιακής βλάβης
ή ανεπάρκειας στο 88% αυτών των γυναικών. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι επίπεδα χαμηλότερα των
100pg/ml είχαν αρνητική προγνωστική αξία για
καρδιακά συμβάντα9.
Απεικονιστικές μέθοδοι
Tο τρίπλεξ φλεβών κάτω άκρων αποτελεί την κύρια
απεικονιστική εξέταση για τη διάγνωση της εν τω
βάθει φλεβοθρόμβωσης στην κύηση, καθώς δεν είναι
επεμβατική μέθοδος, και επίσης δεν εκθέτει την έγκυο
και το έμβρυο σε ακτινοβολία. Οι περιορισμοί του
τρίπλεξ περιλαμβάνουν: α) τα ψευδώς θετικά αποτε-
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Σχήμα 2. Αλγόριθμος διαγνωστικής προσέγγισης πνευμονικής εμβολής (ΠΕ) στην κύηση
(V/Q scan: σπινθηρογράφημα αερισμού/αιμάτωσης πνευμόνων, CTPA: πνευμονική αγγειογραφία πνευμόνων, ΗΧΜΒ:
ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, +:θετικό, -: αρνητικό, +/-: μη διαγνωστικό)

λέσματα που παρέχει λόγω της επιβραδυμένης φλεβικής ροής στα κάτω άκρα κατά την κύηση και β) τα
συχνά ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, τόσο σε περιπτώσεις θρόμβωσης των γαστροκνημίων φλεβών,
όσο και σε θρομβώσεις των πυελικών φλεβών. Όταν
υπάρχει κλινική υποψία θρόμβωσης πυελικών
φλεβών, πρέπει πρώτα να διενεργηθεί φλεβικό τρίπλεξ. Εάν διαπιστωθεί απουσία ροής, τότε θεωρείται
πολύ πιθανή η θρόμβωση της πυελικής φλέβας. Στην
αντίθετη περίπτωση, προχωρούμε σε αξονική ή μαγνητική φλεβογραφία των κάτω άκρων. Όσον αφορά
την αξονική φλεβογραφία, με τη χρήση προστατευτικής ασπίδας, το έμβρυο δεν λαμβάνει μεγάλη δόση
ακτινοβολίας, αλλά τα ιωδιούχα σκιαγραφικά που
χρησιμοποιούνται διέρχονται τον πλακούντα. Τέλος,
αναφορικά με τη μαγνητική φλεβογραφία, αυτή θα

πρέπει να γίνει χωρίς τη χρήση γαδοληνίου, το οποίο
αντενδείκνυται στην κύηση10.
Επί υποψίας πνευμονικής εμβολής, το τρίπλεξ
φλεβών κάτω άκρων έχει ξανά προτεραιότητα, ως
εξέταση. Στην περίπτωση που είναι θετικό, τίθεται
και επαγωγικά η διάγνωση και της πνευμονικής εμβολής, και αποφεύγονται περισσότερες απεικονιστικές εξετάσεις που εκθέτουν την έγκυο και το έμβρυο
σε ακτινοβολία. Επί αρνητικού τρίπλεξ, το επόμενο βήμα είναι η διενέργεια ακτινογραφίας θώρακα
και αυτό διότι: α) η πνευμονική εμβολή μπορεί να
συμβεί, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης και β) η πυελική θρόμβωση μπορεί να
συνοδεύεται από φυσιολογικό τρίπλεξ κάτω άκρων.
Η αξία της ακτινογραφίας θώρακα δεν έγκειται
τόσο στο ότι θα θέσει ή όχι τη διάγνωση της πνευ03 • 2016|Τόμος 1|Τεύχος 1
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μονικής εμβολής, όσο στο ότι μπορεί να αποκλείσει
άλλες πιθανές διαγνώσεις (πνευμονία, πνευμονικό
οίδημα, πνευμοθώρακα).
Το σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης πνευμόνων είναι η εξέταση που προτιμάται, ιδίως αν η
ακτινογραφία θώρακος είναι φυσιολογική11. Η συγκεκριμένη εξέταση αναδεικνύει σε εγκύους με
πιθανή πνευμονική εμβολή πολύ λιγότερα μη-διαγνωστικά αποτελέσματα (20%) σε σχέση με το
γενικό πληθυσμό με επίσης πιθανή πνευμονική
εμβολή (50%). Η διαφορά που προκύπτει οφείλεται στη μικρότερη ηλικία των εγκύων ασθενών και
στη μικρότερη συννοσηρότητα (άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια). Το σπινθηρογράφημα
αερισμού-αιμάτωσης πνευμόνων εκθέτει την έγκυο
σε μικρότερη δόση ακτινοβολίας σε σχέση με την
αξονική αγγειογραφία πνευμόνων. Επιπλέον, εάν
το αποτέλεσμα της φάσης αιμάτωσης είναι φυσιολογικό, μπορούμε να σταματήσουμε την εξέταση, ελαττώνοντας την έκθεση σε ακτινοβολία. Στα μειονεκτήματα της εξέτασης ανήκουν η έλλειψη της υποδομής
στα περισσότερα Κέντρα, η αδυναμία της να παρέχει εναλλακτικές διαγνώσεις και η αυξημένη έκθεση
του εμβρύου σε ακτινοβολία, σε σχέση με την αξονική αγγειογραφία πνευμόνων.
Eάν η ακτινογραφία θώρακος είναι παθολογική,
συνήθως ακολουθεί η αξονική αγγειογραφία πνευμόνων. Σε αντίθεση με το σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης πνευμόνων, είναι διαθέσιμη στα
περισσότερα Νοσοκομεία, μπορεί να παρέχει εναλλακτικές διαγνώσεις και εκθέτει το έμβρυο σε μικρότερη ακτινοβολία. Μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί η αυξημένη έκθεση σε ακτινοβολία των μαστών
της εγκύου, αλλά το φαινόμενο μπορεί να περιοριστεί σε ποσοστό 30-50% με τη χρήση προστατευτικής
ασπίδας βισμουθίου12. Eπίσης, από μελέτες, φάνηκε
ότι, ως εξέταση, παρουσιάζει υψηλότερα μη διαγνωστικά αποτελέσματα στις εγκύους από ότι στο γενικό
πληθυσμό, αλλά και σε σχέση με το σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης στις εγκύους ασθενείς13.
Tέλος, επισημαίνεται πως η εξέταση αντενδείκνυται
σε εγκυμονούσες με σοβαρή αλλεργία στη σκιαγραφική ουσία, ή νεφρική ανεπάρκεια.
Στα σχήματα 1 και 2 προτείνονται από το συγγραφέα αλγόριθμοι που αφορούν τη διάγνωση της εν
τω βάθει φλεβοθρόμβωσης και της πνευμονικής εμ60
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βολής στην κύηση, σε εναρμόνιση με τους αλγορίθμους που προτείνονται από διεθνώς αναγνωρισμένες Ιατρικές Εταιρείες.
Θεραπευτική αντιμετώπιση
α) στην κύηση
Οι θεραπευτικοί χειρισμοί για την θρομβοεμβολική νόσο στην κύηση πρέπει να γίνονται με γνώμονα
την ασφάλεια τόσο της εγκύου, όσο και του εμβρύου. Η χρήση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους
κατά την οξεία φάση της θρόμβωσης για τουλάχιστον 5 ημέρες, συνοδευόμενη από ανταγωνιστές της
βιταμίνης Κ, όπως ασενοκουμαρόλη ή βαρφαρίνη,
για χρονική διάρκεια 3-6 μηνών, αποτελεί την καθιερωμένη θεραπεία της φλεβοθρόμβωσης στο γενικό
πληθυσμό. Στην κύηση όμως, οι ανταγωνιστές της
βιταμίνης Κ καλό είναι να αποφεύγονται, καθώς διέρχονται τον πλακουντιακό φραγμό και η ακόλουθη ανεπάρκεια της βιταμίνης Κ στο έμβρυο μπορεί
να προκαλέσει εμβρυοπάθεια από κουμαρινικά14,
ειδικά εάν τα αντιπηκτικά λαμβάνονται από την
έγκυο μεταξύ 6ης και 12ης εβδομάδας. Σε περιπτώσεις όπου η χρήση των ανταγωνιστών της βιταμίνης
Κ γίνεται καθόλη την εγκυμοσύνη (όπως παρουσίας μηχανικής βαλβίδας καρδιάς), ο κίνδυνος ανάπτυξης συγγενών ανωμαλιών για το έμβρυο κυμαίνεται μεταξύ 4% και 10%15,16. Ο αυξημένος κίνδυνος
αιμορραγίας για το έμβρυο - ειδικά κατά τον τοκετό
- αποτελεί λόγο αντένδειξης χρήσης των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ για το 3ο τρίμηνο της κύησης.
Οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους αποτελούν
τον φαρμακευτικό παράγοντα εκλογής για τη θεραπεία θρόμβωσης/πνευμονικής εμβολής στην εγκυμοσύνη, καθώς οι μελέτες που έχουν γίνει στο γενικό
πληθυσμό αποδεικνύουν πως αυτές είναι τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσματικές και ασφαλείς σε σχέση
με την κλασική ηπαρίνη, με προβλέψιμη αντιπηκτική δράση, χωρίς να απαιτείται συχνός εργαστηριακός έλεγχος17. Όσον αφορά τη συχνότητα χορήγησης,
από μελέτες σε εγκύους με οξεία φλεβοθρόμβωση, δεν φάνηκε ότι το δοσολογικό σχήμα χορήγησης μίας φοράς ανά 12ωρο υπερτερεί, σε σύγκριση με αυτό της χορήγησης 1 φοράς κάθε 24 ώρες, ως
προς τον κίνδυνο υποτροπής της θρόμβωσης. Αναφορικά με τη δοσολογία, κάποιες μελέτες φαρμακοκινητικής υποδεικνύουν πως η αύξηση του ρυθμού
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Πίνακας 1. Συνήθη δοσολογικά σχήματα για ηπαρίνες χαμηλού μοριακού
βάρους στην εγκυμοσύνη
Δαλτεπαρίνη 200U/kg σωματικού βάρους (ΣΒ) 1 φορά την ημέρα, ή 100U/kg ΣΒ κάθε
12 ώρες
Αρχική θεραπεία

Τινζαπαρίνη 175U/kg ΣΒ 1 φορά την ημέρα
Ενοξαπαρίνη 1mg/kg ΣΒ κάθε 12 ώρες
Ναδροπαρίνη 86U/kg ΣΒ κάθε 12 ώρες

Προσαρμογή δόσης

Δεν απαιτείται
Για τις ασθενείς υψηλού κινδύνου για αιμορραγία ή οστεοπόρωση και για τις ασθενείς με
εντοπισμένη θρόμβωση σε φλέβες κάτω από το γόνατο, υπάρχει η δυνατότητα μείωσης της
δόσης στο 75% της πλήρους θεραπευτικής δόσης, μετά από τουλάχιστον 1 μήνα θεραπείας

σπειραματικής διήθησης και του σωματικού βάρους
μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα ηπαρίνης στο πλάσμα και πως γι’αυτό το λόγο οφείλουμε να προσαρμόζουμε τη δόση, ώστε να διατηρούμε «θεραπευτικά» επίπεδα anti-Xa18. Άλλες μελέτες
βέβαια δείχνουν πως είναι λίγες αυτές οι γυναίκες,
οι οποίες πράγματι χρειάζονται ρύθμιση της θεραπευτικής δόσης19, 20. Η εργαστηριακή παρακολούθηση των επιπέδων anti-Xa έχει προς το παρόν θέση
σε έγκυες με νεφρική ανεπάρκεια και με ακραία σωματικά βάρη21. Μία συστηματική ανασκόπηση του
201422 τεσσάρων μελετών, στις οποίες έγκυες γυναίκες με συμπτωματική φλεβοθρόμβωση, υπό θεραπεία
με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους σε πλήρη θεραπευτική δόση, ξεκίνησαν να λαμβάνουν ενδιάμεση δόση ηπαρίνης (λιγότερη του 75% της πλήρους
θεραπευτικής δόσης, αλλά μεγαλύτερη από την προφυλακτική δόση), μετά από 6 εβδομάδες από τη διάγνωση της θρόμβωσης, κατέγραψε μικρό κίνδυνο
υποτροπής της θρόμβωσης (1/152 ασθενείς), κατά τη
διάρκεια της θεραπείας με την ενδιάμεση δόση. Συνεπώς, είναι λογικό κάποιες από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες να συστήνουν μείωση της έντασης
της αντιπηκτικής αγωγής μετά από ένα μήνα τουλάχιστον σε εγκύους υψηλού κινδύνου εμφάνισης αιμορραγίας, ή οστεοπόρωσης από ηπαρίνη23 και με
εντοπισμένη θρόμβωση των φλεβών της κνήμης24.
Στις υπόλοιπες ασθενείς εγκύους, είναι προτιμότερο
να εφαρμόζεται πλήρους θεραπευτικής δοσολογίας
αντιπηκτική αγωγή. Η θεραπεία για όλες τις εγκύους με θρομβοεμβολική νόσο θα πρέπει να συνεχί-

ζεται για το υπόλοιπο διάστημα της κύησης και τουλάχιστον για 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό και μέχρις
ότου να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 3 μήνες θεραπείας. Στον Πίνακα 1 αναγράφονται τα συνήθη
δοσολογικά σχήματα ηπαρίνης χαμηλού μοριακού
βάρους.
Η κλασική ηπαρίνη αποτελεί μία εναλλακτική επιλογή αντιπηκτικής αγωγής, σε περιπτώσεις
όπου απαιτείται ταχεία αναστροφή της αντιπηκτικής δράσης (όπως αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας, επείγων τοκετός), ή στις περιπτώσεις όπου επίκειται πιθανή θρομβόλυση (μαζική πνευμονική
εμβολή με αιμοδυναμική αστάθεια). Επίσης, η κλασική ηπαρίνη προτιμάται σε σχέση με την ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους σε περιπτώσεις όπου
ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης είναι μικρότερος από 30ml/min25. Η κλασική ηπαρίνη έχει πολύ
μικρό χρόνο ημίσειας ζωής και μπορεί να εξουδετερωθεί πλήρως από τη θειική πρωταμίνη. Χορηγείται αρχικά σε ενδοφλέβια bolus έγχυση 80U/kg και,
στη συνέχεια, είτε με συνεχή ενδοφλέβια στάγδην
έγχυση με αντλία σε δόση 18U/kg/ώρα, η οποία
προσαρμόζεται ώστε το aPTT να είναι 1,5-2 φορές
μεγαλύτερο του μάρτυρα, είτε με τη μορφή υποδορίων ενέσεων αρχικά σε δόση 333U/kg (η πρώτη
δόση) και ακολούθως 250U/kg 2 φορές ημερησίως26.
Σοβαρό μειονέκτημα αποτελεί η δυσκολία επίτευξης και διατήρησης του aPTT στα επιθυμητά επίπεδα, με τον κίνδυνο «υπερθεραπείας» ή «υποθεραπείας» της ασθενούς. Εξάλλου, είναι γνωστό πως η
παρακολούθηση του aPTT στην κύηση για τη ρύθ03 • 2016|Τόμος 1|Τεύχος 1
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Πίνακας 2. Θεραπευτικές επιλογές για την θρομβοεμβολική νόσο στην κύηση
Θεραπευτικός
παράγοντας

Σχόλια και προβληματισμοί

Ηπαρίνη χαμηλού
μοριακού βάρους

Κύριο φάρμακο θεραπείας στην φλεβοθρόμβωσης της κύησης.
Αποτελεσματική. Υπό θεραπεία, χαμηλός ο κίνδυνος υποτροπής φλεβοθρόμβωσης.
Δεν διέρχεται τον πλακούντα.
Π
 ολύ χαμηλός ο κίνδυνος για οστεοπόρωση και θρομβοπενία επαγόμενη από χορήγηση
ηπαρίνης.
H δόση προσαρμόζεται συνήθως ανάλογα με το βάρος.
Μία ή δύο φορές χορήγηση ημερησίως.
Δ
 εν απαιτείται εργαστηριακή παρακολούθηση. Εναλλακτικά, μηνιαία μέτρηση επιπέδων
anti-Xa, 4 ώρες μετά την ένεση.
Μ
 ετά την οξεία φάση τηε θρόμβωσης, συνέχιση με την πλήρη θεραπευτική δόση ή με τα ¾
της πλήρους θεραπευτικής δόσης.
Διακοπή της θεραπείας για την περιοχική αναισθησία.
Ε
 πανέναρξη της θεραπείας μετά τον τοκετό/καισαρική τομή, αφού έχει επιτευχθεί επαρκής
αιμόσταση.
Ασφαλής για το θηλασμό.

Κλασική ηπαρίνη

Η
 χρήση της περιορίζεται στη μαζική πνευμονική εμβολή στην κύηση και στην οξεία εν τω
βάθει φλεβοθρόμβωση χρονικά πλησίον του τοκετού.
Α
 ποτελεσματική.
Δ
 εν διέρχεται του πλακουντιακού φραγμού.
K
 ίνδυνος για οστεοπόρωση και θρομβοπενία επαγόμενη από χορήγηση ηπαρίνης.
Α
 παιτείται στενή εργαστηριακή παρακολούθηση. Τα επίπεδα αντιπηκτικής δράσης είναι
ευμετάβλητα.
Π
 λεονέκτημα του μικρού χρόνου ημίσειας ζωής για χρήση περιγεννητικά.
Η
 δράση της αντιστρέφεται πλήρως με χρήση θειικής πρωταμίνης. Στην πράξη, σπανίως
απαιτείται.
Α
 σφαλής για το θηλασμό.

Ανταγωνιστές
βιταμίνης Κ

Α
 ποφυγή στην κύηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περίοδο της λοχείας.
Δ
 ιέρχεται του πλακουντιακού φραγμού και σχετίζεται με εμβρυοπάθεια από κουμαρινικά
και αιμορραγία του νεογνού.

Θρομβόλυση

Η
 χρήση της περιορίζεται στη μαζική πνευμονική εμβολή στην κύηση.
Ο
 ιστικός ενεργοποιητής του πλασμινογόνου διέρχεται του πλακούντα, αλλά δεν έχουν
αναφερθεί έως τώρα ανεπιθύμητες ενέργειες για το νεογνό.
Ο
 αιμορραγικός κίνδυνος είναι παρόμοιος με αυτόν που παρατηρείται σε μη εγκύους
ασθενείς, αλλά η χρήση θρομβόλυσης μπορεί να θέσει πρόβλημα αιμορραγίας
περιγεννητικά.

Κάλτσες
διαβαθμισμένης
συμπίεσης

Η
 χρήση καλτσών διαβαθμισμένης συμπίεσης μέχρι το γόνατο, που ασκούν πίεση στον
αστράγαλο 30-40mmHg, στις εγκύους με εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση ελαττώνουν τον
κίνδυνο για μεταθρομβωτικό σύνδρομο.

Φίλτρο κάτω
κοίλης φλέβας

Σ
 κέψη για χρήση σε ασθενείς με εκτεταμένη εγγύς εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση, που συνέβη
στο διάστημα των 2 τελευταίων εβδομάδων πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού.

μιση της δόσης της κλασικής ηπαρίνης δεν είναι
αξιόπιστη27.
Αν και η θρομβόλυση αντενδείκνυται στην εγκυμοσύνη, έχει περιγραφεί η χρήση της σε κάποιες πε62
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ριπτώσεις εγκύων με μαζική πνευμονική εμβολή28, 29.
Η θρομβόλυση μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις
αιμοδυναμικά ασταθών εγκύων γυναικών με πνευμονική εμβολή, στις οποίες ο κίνδυνος θανάτου της
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εγκύου είναι μεγαλύτερος από τον όποιο κίνδυνο αιμορραγίας ή ασφάλειας για το έμβρυο.
Η τοποθέτηση φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας συνιστάται κατά την κύηση στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) εκτεταμένη εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση διαγνωσμένη λίγο πριν τον τοκετό και όπου η διακοπή της
αντιπηκτικής αγωγής θα έθετε την έγκυο σε αυξημένο κίνδυνο για πνευμονική εμβολή, β) εν τω βάθει
φλεβοθρόμβωση/πνευμονική εμβολή όπου αντενδείκνυται η αντιπηκτική αγωγή, γ) υποτροπιάζουσα εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση/πνευμονική εμβολή
υπό αντιπηκτική αγωγή.
Όσον αφορά τις κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα από μελέτες για
χρήση τους σε θρόμβωση στην κύηση. Μία μετα-ανάλυση σε μη εγκύους κατέδειξε ελάττωση του κινδύνου για μεταθρομβωτικό σύνδρομο, ή για σοβαρού
βαθμού μεταθρομβωτικό σύνδρομο30. Με τα υπάρχοντα δεδομένα και αναγνωρίζοντας τον παθοφυσιολογικό ρόλο της φλεβικής στάσης για την εν τω βάθει
φλεβοθρόμβωση στην κύηση, είναι πολύ πιθανή η ευεργετική δράση από τη χρήση τους όσον αφορά την
πρόληψη του μεταθρομβωτικού συνδρόμου σε αυτή
την κατηγορία ασθενών.
β) περιγεννητικά
Χρειάζεται ειδικός χειρισμός της εγκύου που λαμβάνει θεραπευτική αντιπηκτική αγωγή, ώστε να γεννήσει με ασφάλεια. Απαιτείται άριστη συνεργασία
μεταξύ του μαιευτήρα/γυναικολόγου, του αναισθησιολόγου και του εξειδικευμένου αιματολόγου.
Κάποιοι μαιευτήρες υποστηρίζουν τον προκλητό

τοκετό, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής. Εάν έχει συμβεί εγγύς
εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση ή πνευμονική εμβολή
τις 2 εβδομάδες προ της αναμενόμενης ημερομηνίας
τοκετού (πολύ υψηλός κίνδυνος επέκτασης του προϋπάρχοντος θρόμβου ή νέα υποτροπή), η διακοπή
της ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους ακολουθείται από ενδοφλεβίως χορηγουμένη κλασική ηπαρίνη, η οποία διακόπτεται 4-6 ώρες πριν τον προγραμματισμένο τοκετό ή την περιοχική αναισθησία. Στις
υπόλοιπες περιπτώσεις, από τη στιγμή που η έγκυος
εισέλθει σε διαδικασία τοκετού, διακόπτεται η θεραπεία με υποδόριες ενέσεις ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους. Για να γίνει περιοχική αναισθησία, θα
πρέπει η τελευταία ένεση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους να έχει γίνει 24 ώρες πιο πριν. Ο καθετήρας της αναισθησίας μπορεί να αφαιρεθεί αφού
έχουν παρέλθει 12 ώρες από την τελευταία ένεση και
μετά την αφαίρεση αυτού, η επόμενη ένεση μπορεί
να γίνει μετά την πάροδο 4 ωρών.
γ) λοχεία
Κατά την περίοδο της λοχείας, μπορεί να συνεχιστεί
η θεραπεία με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους,
ή να γίνει μετάβαση σε ανταγωνιστές βιταμίνης Κ.
Θα πρέπει να ενημερώνεται η λεχωίδα σχετικά με τις
θεραπευτικές επιλογές. Σε κάθε περίπτωση πάντως,
είναι σημαντικό να γνωρίζει πως ο θηλασμός επιτρέπεται κατά την περίοδο χρήσης ηπαρίνης χαμηλού
μοριακού βάρους ή ανταγωνιστών βιταμίνης Κ.
Στον Πίνακα 2 συνοψίζονται οι θεραπευτικές επιλογές της θρομβοεμβολικής νόσου στην κύηση. Θ

Take home messages
 ακριβής διάγνωση της θρομβοεμβολικής νόσου στην κύηση έχει μεγάλη σημασία για την έκβαση της
Η
κύησης στην οποία συνέβη το θρομβωτικό επεισόδιο, καθώς και για την κατηγοριοποίηση και τον τρόπο
αντιμετώπισης της εγκύου σε πιθανή επόμενη εγκυμοσύνη.
Οι θεραπευτικές επιλογές είναι παρόμοιες με αυτές στο γενικό πληθυσμό.
 ιατρική ομάδα αντιμετώπισης πρέπει να αποτελείται από τον μαιευτήρα/γυναικολόγο, τον αναισθησιοH
λόγο και το εξειδικευμένο σε θέματα θρόμβωσης και αιμορραγίας στην κύηση αιματολόγο.
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Thromboembolic episodes in pregnancy and puerperium.
Diagnosis and management
Synopsis
Venous thromboembolism complicates 1-2/1000 pregnancies, with pulmonary embolism being a
major cause of maternal mortality and deep vein thrombosis an important cause of maternal morbidity
in the developed world. The diagnostic utility of clinical decision rules and D-Dimers is influenced
by physiological changes during pregnancy. Ionising radiation always raises a matter of concern
during the radiological work-up in pregnant women with pulmonary embolism. By optimising
our policies in diagnostic imaging, a decrease in radiation dose seems to be feasible. Whether the
ventilation/perfusion scan or the computerized tomography pulmonary angiography is the first
imaging technique of choice for the diagnosis of pulmonary embolism in pregnancy has not been
determined yet. Management of pregnancy-related venous thromboembolism is not standardised
between centers. The management of pregnancy-related venous thromboembolism is based on
extrapolation from the non-pregnant population, and clinical trial data for the optimal treatment are
not available. Low molecular weight heparin in therapeutic doses is the treatment of choice during
pregnancy, and anticoagulation (low molecular weight heparin or vitamin K antagonists) postpartum
should be continued for the remainder of pregnancy until 6 weeks after delivery with a minimum
total duration of 3 months. Use of low molecular weight heparin or vitamin K antagonists does not
preclude breastfeeding. Whether dosing should be based on weight or anti-Xa levels is unknown, and
practices differ between centers. Management of delivery, including the type of anesthesia requires
a multidisciplinary approach.
KEYWORDS: Venous thromboembolism, pulmonary embolism, pregnancy, puerperium
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Μαζική αιμορραγία της λοχείας
Ηλιάνα Καρανίκα1, Γεώργιος Αντωνάκης2
1
Ειδικευόμενη ιατρός Μαιευτικής - Γυναικολογίας
2
Αναπληρωτής καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας
Μαιευτική - Γυναικολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Περίληψη
Η μαζική αιμορραγία της λοχείας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες μητρικής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η πρόληψη αποτελεί το ουσιαστικότερο στοιχείο στην αντιμετώπισή της. Κάθε ασθενής, ανεξάρτητα από την παρουσία προδιαθεσικών παραγόντων, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν υποψήφια για αιμορραγία της λοχείας. Η διάγνωση του προβλήματος απαιτεί εμπειρία, κυρίως διότι η αιμορραγία δεν είναι
πάντα εμφανής ή υποεκτιμάται. Οι αιτίες της μαζικής αιμορραγίας της λοχείας ποικίλλουν με συχνότερες την
ατονία της μήτρας, τους τραυματισμούς του γεννητικού σωλήνα, την κατακράτηση του πλακούντα και τις διαταραχές πηκτικότητας. Οι συνέπειες από τη μαζική απώλεια αίματος είναι απειλητικές για τη ζωή και ως εκ
τούτου θα πρέπει να γίνεται άμεσα προσπάθεια για σταθεροποίηση της κατάστασης της μητέρας και ταυτόχρονα να γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση της αιτίας που προκαλεί την αιμορραγία.
Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι να προσφέρει σύγχρονη βασική γνώση και να συμβάλλει στην κατανόηση της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης της απειλητικής αυτής κατάστασης για τη ζωή της μητέρας.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μαζική αιμορραγία λοχείας, ατονία μήτρας, ρήξη μήτρας, εκστροφή μήτρας,
κατακράτηση πλακούντα

Εισαγωγή
Η αιμορραγία μετά τον τοκετό είναι μία από τις τρεις
κύριες αιτίες μητρικής θνησιμότητας. Η αντιμετώπισή
της απαιτεί την έγκαιρη αναγνώρισή της, γνώση, εμπειρία και πολλές φορές τη συνεργασία μεταξύ ειδικών για
ένα επιτυχές αποτέλεσμα.
Ο ορισμός της αιμορραγίας μετά τον τοκετό είναι
δυσχερής καθώς η ποσότητα του αίματος που χάνεται
μετά τον τοκετό είναι υποκειμενική και ως εκ τούτου

στο 50% των περιπτώσεων συνήθως υποεκτιμάται. Υποστηρίζεται ότι η πτώση του αιματοκρίτη πάνω από 10%
ή η ανάγκη μετάγγισης αίματος, θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της αιμορραγίας της
λοχείας, αντί για την κλινική εκτίμηση της απώλειας
αίματος. Χρησιμοποιώντας αυτά ως κριτήρια, η συχνότητα της αιμορραγίας στη λοχεία φτάνει περίπου το
4% μετά από κολπικό τοκετό και το 6% μετά από καισαρική τομή1.

Corresponding author

Γεώργιος Αντωνάκης, Μαιευτική - Γυναικολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών,
E - mail: adonakis@med.upatras.gr
03 • 2016|Τόμος 1|Τεύχος 1

67

Μαζική αιμορραγία της λοχείας

Με τον όρο αιμορραγία της λοχείας, εννοούμε την
απώλεια αίματος περισσότερου των 500 ml μετά από
κολπικό τοκετό, πάνω από 1000 ml μετά από καισαρική τομή, ή πάνω από 1500 ml μετά από προηγειθείσα
καισαρική τομή1. Οι αιμορραγίες που συμβαίνουν μετά
τον τοκετό διακρίνονται σε:
Πρώιμες αιμορραγίες της λοχείας που συμβαίνουν
εντός 24 ωρών από τον τοκετό και
Όψιμες αιμορραγίες της λοχείας που συμβαινουν
από 24 ώρες ως και 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό2.
Η πρώιμη αιμορραγία της λοχείας είναι συνήθως πιο
οξεία και σχετίζεται με μεγαλύτερη απώλεια αίματος
και νοσηρότητα απ’ ότι η όψιμη.
Φυσιολογικές μεταβολές στην κύηση
Ο όγκος του πλάσματος και η ποσότητα (η μάζα) των
ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά τη διάρκεια της κύησης
αυξάνουν. Η αύξηση αρχίζει μεταξύ 6ης και 12ης
εβδομάδας και συνεχίζεται μέχρι το τέλος της κύησης.
Η ολική αύξηση του όγκου του πλάσματος είναι 40 50% πάνω από τα προ της εγκυμοσύνης επίπεδα, ενώ
ο ολικός όγκος αίματος αυξάνει κατά 35%. Στην ίδια
χρονική περίοδο και η μάζα των ερυθρών αιμοσφαιρίων παρουσιάζει μια αύξηση 20%. Έτσι κατά κάποιο
τρόπο, η φύση προετοιμάζει τη μητέρα για τον τοκετό3.
Μαζική αιμορραγία της λοχείας
Η αιμορραγία μετά τον τοκετό διακρίνεται με βάση την
ποσότητα του απολεσθέντος αίματος σε
Μικρή (500 - 1.000 ml)
Μεγάλη (>1.000 ml)
Σοβαρή ή μαζική (>2.000 ml)
Όταν λοιπόν μιλάμε για μαζική αιμορραγία της
λοχείας, εννοούμε απώλεια του 30 - 40% (γενικά περίπου στα 2 λίτρα) του συνολικού όγκου αίματος της
γυναίκας4.
Αίτια μαζικής αιμορραγίας
Οι συχνότερες αιτίες μαζικής αιμορραγίας μετά τον
τοκετό Πίνακας 1 είναι:
1. Ατονία της μήτρας: Πρόκειται για αδυναμία του μυομητρίου να συσπασθεί, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται ο φυσιολογικός μηχανισμός της αιμόστασης.
Η ατονία της μήτρας είναι η πιο συχνή αιτία αιμορραγίας μετά τον τοκετό και ευθύνεται για περισσότερο
από το 50% των περιπτώσεων μητρορραγίας της λοχεί68
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ας5. Η διάγνωση γίνεται με την ψηλάφηση της μήτρας
από τα κοιλιακά τοιχώματα, οπότε και αναγνωρίζεται
η χαλαρή και «ζυμώδης» υφή της, ενώ το ύψος του πυθμένα υπερβαίνει το ύψος του ομφαλού6.
2. Τραυματισμοί
Ρήξεις κόλπου, τραχήλου και περινέου
Αιματώματα (του αιδοίου, παρακολπικά αιματώματα και υποπεριτοναϊκά)
Εκστροφή της μήτρας (μερική ή ολική)
Ρήξη της μήτρας
3. Παραμονή τμήματος του πλακούντα
4. Παραμονή τμήματος του πλακούντα λόγω ανώμαλης πρόσφυσης (συμφυτικός, στιφρός, διεισδυτικός)
5. Διαταραχές πηκτικότητας
Πρόληψη
Τα 2/3 των αιμορραγιών της υστεροτοκίας μπορούν
να προληφθούν με την ενεργητική αντιμετώπιση του
τρίτου σταδίου του τοκετού. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η χορήγηση 5 IU ωκυτοκίνης ενδοφλεβίως μετά
την έξοδο του προσθίου ώμου του εμβρύου, η άμεση
απολίνωση του ομφαλίου λώρου και η ήπια και ελεγχόμενη έλξη του.
Συνέπειες της μαζικής απώλειας αίματος
Οξεία υποβολαιμία
Ξαφνική και ταχεία αδυναμία του καρδιαγγειακού
να αντιρροπήσει την απώλεια αίματος
Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (DIC)
Ιατρογενείς επιπλοκές σχετιζόμενες με αποκατάσταση των υγρών και τις πολλαπλές μεταγγίσεις αίματος
Πνευμονικό οίδημα
Αντιδράσεις από τη μετάγγιση αίματος
Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS)
Σύνδρομο Sheehan’s
Διάγνωση και θεραπεία
Σε περιπτώσεις αιμορραγίας της λοχείας αυτό που κρίνεται απαραίτητο είναι η εκτίμηση της απώλειας αίματος, η οποία κλινικά γίνεται με την μέτρηση της
καρδιακής συχνότητας και της αρτηριακής πίεσης Πίνακας 2. Σε περίπτωση λοιπόν που διαπιστωθεί μαζική
αιμορραγία, άμεσα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες:
Άμεση κλήση υπεύθυνου μαιευτήρα, αναισθησιολόγου, αιματολόγου.
Χορήγηση οξυγόνου
Εξασφάλιση αεραγωγού
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Πίνακας 1. Αίτια και προδιαθεσικοί παράγοντες μαζικής αιμορραγίας
στη λοχεία
ΑΙΤΙΑ

Ατονία της μήτρας

Τραματισμοί
Ρήξεις κόλπου,
τραχήλου, περινέου
Αιματώματα
Εκστροφή μήτρας
Ρήξη μήτρας
Κατακράτηση
πλακούντα
Διαταραχές
πηκτικότητας
Διάχυτη ενδαγγειακή
πήξη (DIC)
Θρομβοκυτοπενία

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
 ολύδυμη κύηση, υδράμνιο (υπερδιάταση της μήτρας) Μακροσωμικό έμβρυο (>4kg)
Π
Παρατεταμένος τοκετός Οξύς τοκετός (από/και κατάχρηση ωκυτοκίνης)
Χοριοαμνιονίτιδα Ινομυώματα Πολυτοκία Παχυσαρκία (BMI>35)
Ηλικία (πρωτοτόκες>40 ετών) Ιστορικό προηγηθείσας αιμορραγίας μετά από τοκετό
Φάρμακα (β- συμπαθομιμητικά, αναισθητικά, MgSO4)
Εμβρυουλκία, μακροσωμικό έμβρυο, οξύς τοκετός
 νώμαλη πρόσφυση πλακούντα, πυθμενική πρόσφυση πλακούντα, ανωμαλίες της
Α
μήτρας, υπερβολική έλξη ομφαλίου λώρου
Προηγηθείσα καισαρική τομή, προηγηθέν χειρουργείο κάθετης τομής της μήτρας

Προηγηθείσα καισαρική τομή με πρόσθια θέση πλακούντα, διεισδυτικός πλακούντας
 ποκόλληση πλακούντα, σοβαρή χοριοαμνινίτιδα με σήψη, εμβολή αμνιακού υγρού,
Α
ενδομήτριος θάνατος εμβρύου
 οβαρή προεκλαμψία, σύνδρομο HELLP (Hemolytic anemia-Elevated Liver enzymesΣ
Low Platelet)

Τοποθέτηση δύο περιφερικών φλεβικών γραμμών
(κατά προτίμηση σε φλέβες του πήχη) και οπωσδήποτε
ο φλεβοκαθετήρας 16G (χρώματος γκρι)
Λήψη αίματος για γενική αίματος, διασταύρωση,
έλεγχο πηκτικότητας.
Έναρξη ενδοφλέβιας χορήγησης κρυσταλλοειδών για
την αποκατάσταση της υπογκαιμίας
Τοποθέτηση καθετήρα ουροδόχου κύστεως για τη μέτρηση ωριαίας διούρησης (επιθυμητή διούρηση>30 cc/
ώρα)
Μετάγγιση αίματος (αίμα Ο rhesus (-) μπορεί άμεσα
να χρησιμοποιηθεί)
Μετάγγιση παραγώγων αίματος4
Η αιμορραγία μετά τον τοκετό συνήθως εκδηλώνεται μετά την υστεροτοκία. Σπάνια μπορεί να εκδηλωθεί
αμέσως μετά την έξοδο του εμβρύου. Εάν με την έναρξη
της αιμορραγίας ο πλακούντας είναι ακόμα μέσα στη
μήτρα και δεν έχει αποκολληθεί, πρέπει να αφαιρεθεί
με δακτυλική αποκόλληση. Εάν κατά την αποκόλληση
δεν μπορεί να βρεθεί το όριο που διαχωρίζεται ο πλακούντας με το τοίχωμα της μήτρας και μπαίνει η υπόνοια συμφυτικού ή στιφρού διεισδυτικού πλακούντα,

τότε διακόπτονται όλοι οι χειρισμοί για να μην προκαλέσουμε μεγαλύτερη αιμορραγία και γίνεται προσωρινός επιπωματισμός της μήτρας. Χορηγούμε οξυτοκίνη,
προσταγλανδίνες και αντιβιοτική αγωγή. Εάν η αιμορραγία επισχεθεί με αυτόν τον τρόπο, τότε σε δεύτερο
χρόνο αντιμετωπίζονται τα υπολείμματα του πλακούντα είτε με θεραπευτική απόξεση είτε με χορήγηση μεθοτρεξάτης. Παράλληλα ελέγχονται οι τιμές της β - Hch
μέχρι μηδενισμού τους7. Εάν η αιμορραγία δεν σταματήσει παρ’ όλους τους χειρισμούς, τότε η θεραπεία εκλογής είναι η λαπαροτομία. Αναλόγως της γενικής κατάστασης της ασθενούς, είτε γίνεται μητροτομία για να
αφαιρεθούν τα υπολείμματα του πλακούντα είτε γίνεται ολική υστερεκτομία.
Μετά την έξοδο του εμβρύου και την υστεροτοκία,
ακολουθεί προσεκτικός έλεγχος της ακεραιότητας του
πλακούντα. Εάν παρατηρηθεί έλλειμμα πλακουντιακού ιστού, τότε ακολουθεί δακτυλική επισκόπηση της
μήτρας και ενδεχομένως καθαρισμός της με αποστειρωμένη γάζα γύρω από τα δάχτυλα προκειμένου να αποσπαστούν τα εναπομείναντα κομμάτια του πλακούντα.
Ένα πρόβλημα πρωταρχικής σημασίας αποτελεί η
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Πίνακας 2. Απώλεια αίματος και καρδιαγγειακοί παράμετροι
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΑΙΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΔΙΑΚΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ Α.Π

ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΙΣΤΩΝ

10 - 15%

<100/min

Φυσιολογική

Ορθοστατική υπόταση

15 - 30%

>100/min

Φυσιολογική

Περιφερική αγγειοσύσπαση

30 - 40%

>120/min

70-80 mmHg

Ωχρότητα, ολιγουρία, σύγχυση, ανησυχία

>40%

>140/min

<60 mmHg

Ληθαργικότητα, ανουρία, δύσπνοια

σωστή διαφορική διάγνωση της αιμορραγίας. Πρέπει
να γίνει ακριβής διάγνωση εάν πρόκειται για ρήξη
της μήτρας και των ιστών του γεννητικού σωλήνα ή
ατονία της μήτρας. Οι μικρού βαθμού ρήξεις του τραχήλου της μήτρας συμβαίνουν συχνά σχεδόν σε κάθε
τοκετό χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα
και χωρίς πολλές φορές να αιμορραγούν. Ρήξεις που
αιμορραγούν είναι συνήθως 2 - 3 εκ. ή και μεγαλύτερες και απαιτούν μεγάλη προσοχή. Οι ρήξεις του τραχήλου, κόλπου και του αιδοίου αποκαθίστανται με συνεχόμενες ραφές μέχρις ότου αποκατασταθούν πλήρως
και σταματήσει η αιμορραγία.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ρήξη μήτρας, γίνεται
αμέσως λαπαροτομία και προσπάθεια συρραφής της
ρήξης. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να σταματήσει την
αιμορραγία ή δεν μπορεί να αποκατασταθεί η ρήξη,
τότε εκτελείται μαιευτική υστερεκτομή. Όταν διαπιστωθεί ύπαρξη αιματώματος στον κόλπο ή στο αιδοίο,
τότε γίνεται παροχέτευσή του και ακολουθεί προσπάθεια απολίνωσης του αιμορραγούντος αγγείου.
Σε περίπτωση εκστροφής της μήτρας γίνεται προσπά-

θεια αναστροφής της, αρχίζοντας από τον ισθμό και
φτάνοντας μέχρι τον πυθμένα. Στη σοβαρή περίπτωση της ατονίας της μήτρας, γίνεται προσπάθεια φαρμακευτικής ανάταξής της με χορήγηση μητροσυσπαστικών (ωκυτοκίνη, Ergometrine maleate, Misoprostole).
Η χρήση αυτής της αγωγής, σε πολλές περιπτώσεις συνοδευόμενη από μηχανική μάλαξη της μήτρας, είναι
αρκετή για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα.
Επί εμμένουσας αιμορραγίας ίσως χρειαστεί ο επιπωματισμός της μήτρας με μπαλόνι επιπωματισμού8.Τα
τελευταία χρόνια έχουν χρησιμοποιηθεί πολλοί τύποι
μπαλονιού για επιπωματισμό, μεταξύ των οποίων το
μπαλόνι Bakri, το οποίο προσαρμόζεται στην ενδομήτρια κοιλότητα.
Εάν η αιμορραγία συνεχίζεται και ο έλεγχος πηκτικού μηχανισμού αποδειχθεί φυσιολογικός, τότε επιβάλλεται ερευνητική λαπαροτομία με σκοπό τη μαιευτική ολική υστερεκτομή. Σε περίπτωση διαταραχών του
πηκτικού μηχανισμού, γίνεται προσπάθεια αποκατάστασής τους με χορήγηση αίματος, πλάσματος, παραγώγων ινωδογόνου και ηπαρίνης. Θ

Take home messages
 μαζική αιμορραγία της λοχείας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες μητρικής νοσηρότητας και
Η
θνησιμότητας.
 ι κύριες αιτίες αυτής της κατάστασης είναι η ατονία της μήτρας, οι τραυματισμοί του γεννητικού σωλήνα,
Ο
η κατακράτηση ή η ανώμαλη πρόσφυση του πλακούντα και οι διαταραχές πηκτικότητας.
 όγω των σοβαρών συνεπειών της, απαιτεί την έγκαιρη αναγνώρισή της, γνώση, εμπειρία και πολλές φορές
Λ
τη συνεργασία μεταξύ των ειδικών για ένα επιτυχές αποτέλεσμα.
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Massive postpartum hemorrhage
Synopsis
Massive postpartum haemorrhage is one of the most important causes of maternal morbidity and mortality.
The application of certain preventive measures is likely to improve outcome. Each patient, perhaps regardless
of the presence of predisposing factors, should be treated as a candidate for postpartum hemorrhage. The
diagnosis requires experience mainly because the bleeding can be concealed or underestimated. The causes
of massive postpartum haemorrhage are uterine atony, lacerations of the vulva, vagina or cervix, retained
fragments of placenta and coagulopathy. The consequences of massive blood loss are life threatening and
therefore our first priority will be to stabilize the condition of the mother and at the same time to treat the cause
of the bleeding applying the appropriate method(s). The purpose of this review is to present modern basic
knowledge regarding postpartum haemorrhage and also to provide the details for an early diagnosis and
treatment of this life threatening complication.
KEYWORDS: Massive postpartum haemorrhage, uterine atony, uterine rupture, inversion of the
uterus, retained placenta
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ABSTRACTS

Εμφανίζονται μόνο οι διαλέξεις των προσκεκλημένων ομιλητών. Οι προφορικές και οι αναρτημένες παρουσιάσεις θα
δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΕΝΜΓΕ. Παρακαλώ σημειώστε ότι η ιστοσελίδα της ΕΝΜΓΕ είναι σε φάση ανανέωσης.

Γυναίκες υψηλού κίνδυνου για κληρονομικό γυναικολογικό καρκίνο.
Ποιές είναι και πώς αντιμετωπίζονται;
Θεόδωρος Αγοραστός
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Από το σύνολο των γυναικολογικών καρκίνων 5-10% αφορούν σε κληρονομικό καρκίνο (κυρίως 2-7% των καρκίνων του μαστού και 10-15% των καρκίνων
ωοθήκης/σαλπίγγων/περιτοναίου). Όσον αφορά στο αιδοίο, κόλπο και τράχηλο δεν έχουν διαπιστωθεί επαρκή δεδομένα τα οποία να υποστηρίζουν μια
υπάρχουσα κληρονομική επιβάρυνση σε γυναίκες που νοσούν από τα νοσήματα αυτά. Ιδιαίτερα όσον αφορά στον καρκίνο του τραχήλου, τα αποτελέσματα
πολλών ενδελεχών μελετών, σχετικά με την αυξανόμενη ανίχνευση ορισμένων μεταλλάξεων ή/και πολυμορφισμών γονιδίων σε πάσχουσες [π.χ. γονιδίων
σχετιζόμενων με την ανοσιακή απάντηση (IL-1B, IL12A, IL12B, HLA,TNFA, IL-10, IFNG, CTLA-4), γονιδίων σχετικών με την αλληλεπίδραση των ιικών
ογκοπρωτεϊνών με τα γονίδια του κυτταρικού κύκλου (p53, BRCA1, BARD1, pri-miR-218, laminin-5 β3) και γονιδίων σχετικών με την είσοδο του ιού στο
κύτταρο, την ενσωμάτωσή του και την προώθηση της επέκτασης του κακοήθους κυτταρικού κλώνου (OAS3, SULF1 και IFNG, DMC and GTF2H4, EVER1
και EVER2 SNPs αντίστοιχα)] δεν απέδειξαν μέχρι στιγμής μια γονιδιακή προδιάθεση σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου. Όσον αφορά στον καρκίνο του
ενδομητρίου, έχει διαπιστωθεί ένα μικρό ποσοστό ασθενών που παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα ορισμένων γονιδιακών μεταλλάξεων. Αυτές οι γυναίκες
μπορούν να διακριθούν σε αυτές με τον λεγόμενο τύπο ΙΙ του συνδρόμου Lynch του κληρονομούμενου μη πολυποδιακού ορθοκολικού καρκίνου (2% όλων
των καρκίνων ενδομητρίου, με μεταλλάξεις των γονιδίων hMSH2, hMLH1, hPMS2, hMSH3, and hMSH6), αυτές που δεν έχουν το σύνδρομο Lynch αλλά
παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα κακοήθων παθήσεων σε α’ βαθμού συγγενείς και αυτές που εμφανίζουν ταυτόχρονα καρκίνο ενδομητρίου, ωοθηκών και
άλλους πρωτοπαθείς καρκίνους με αυξημένη επίπτωση σε συγγενείς α’ βαθμού. Σχετικά τώρα με τον καρκίνο μαστού και ωοθήκης η ανίχνευση μεταλλάξεων
στα ογκοκατασταλτικά γονίδια BRCA1 & 2 σε γυναίκες έχει πιστοποιηθεί ότι αυξάνει κατά πολύ τον κίνδυνο εμφάνισης αυτών των νόσων. Έτσι σε γυναίκεςφορείς μεταλλάξεων στο γονίδιο BRCA1 ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου μαστού στην ηλικία των 70 ετών είναι 57-87% και καρκίνου ωοθήκης 39-60%,
ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για μεταλλάξεις του γονιδίου BRCA2 είναι 45-64% και 11-18%. Ο επιπολασμός των BRCA μεταλλάξεων είναι 1/800-1/1000, και
η συχνότητα ανίχνευσής τους σε καρκίνους μαστού και ωοθηκών είναι 1-7% και 1-3% αντίστοιχα. Τελευταία πιστοποιήθηκε ότι η ύπαρξη μεταλλάξεων στα
γονίδια PALB2 και RAD51C, RAD51D, BRIP1 αυξάνουν επίσης σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μαστού και ωοθήκης αντίστοιχα. Η προφυλακτική
μαστεκτομία όπως και η προφυλακτική σαλπιγγωοθηκεκτομία σε γυναίκες-φορείς μεταλλάξεων των αναφερθέντων γονιδίων έχει διαπιστωθεί ότι ελαττώνει
σημαντικότατα (>90%) τον κίνδυνο εμφάνισης των αντίστοιχων κακοήθων νοσημάτων στα όργανα αυτά. Για τον λόγο αυτό, ο γονιδιακός έλεγχος γυναικών
με επιβαρυμένο οικογενειακό και ατομικό ιστορικό κερδίζει συνεχώς έδαφος στην διεθνή κοινότητα.

Βιοψία του φρουρού λεμφαδένος σε γυναικολογικό καρκίνο.
Είναι χρήσιμη και γιατί;
Νικόλαος Ακρίβος

RCOG/ESGO Γυναικολόγος Ογκολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Η εφαρμογή μεθόδων μοριακής βιολογίας τα τελευταία χρόνια έχει δώσει αρκετές απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την καρκινογένεση και αναμένεται
στο μέλλον να βοηθήσει σημαντικά όχι μόνον στην κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης και διασποράς των κακοήθων όγκων του γυναικείου γεννητικού
συστήματος, αλλά και στην καλύτερη αντιμετώπισή τους. Παρ’ όλα αυτά πολλά ερωτήματα ενδεχομένως να μπορούν να απαντηθούν μέσα από προσεκτική
και λεπτομερή μελέτη της ανατομίας, κλινική παρατήρηση και ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Η χαρτογράφηση του λεμφικού συστήματος
του ανθρώπινου οργανισμού και η εισαγωγή του όρου «φρουρός λεμφαδένας» ή «sentinel node», που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1960, έδωσε
την δυνατότητα στους ασχολούμενους με την αντιμετώπιση κακοήθων όγκων να γνωρίζουν την ακριβή εντόπιση μιας πρώτης πιθανής μετάστασης.
Η φιλοσοφία της ανίχνευσης του φρουρού λεμφαδένα έγκειται στην χρησιμότητα που μπορεί να προσφέρει στο διαχωρισμό των ασθενών που πάσχουν
από καρκίνο σε εκείνους που επί διηθήσεώς του οφείλουν να αντιμετωπισθούν με πλέον ριζικό τρόπο, από εκείνους που επί αρνητικού αποτελέσματος
μπορούν να αντιμετωπισθούν συντηρητικότερα και κατά συνέπεια με μικρότερη νοσηρότητα (κυτταρίτιδα, διάσπαση τραύματος, ερυσίπελας, λεμφοκύστεις,
λεμφοίδημα, λεμφικός ασκίτης). Είναι λοιπόν χρήσιμη η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα στο γυναικολογικό καρκίνο. Και αν ναι, γιατί; Θα αναλύσουμε
διεξοδικά ό,τι νεότερο υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με το φρουρό λεμφαδένα στον καρκίνο αιδοίου, ενδομητρίου και τραχήλου με σκοπό να
καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά την ογκολογική ασφάλεια καθώς και τους περιορισμούς.

«Οστεοπενία» ή «Οστεοπόρωση». Θεραπεία και παρακολούθηση
Χρήστος Κ. Κοσμίδης
Ορθοπεδικός

«Οστεοπενία» και «οστεοπόρωση» είναι εργαστηριακοί και όχι κλινικοί όροι. Αποτελούν τον χαρακτηρισμό ομάδων πληθυσμού με οστική μάζα μετρημένη
στο οστεοπυκνόμετρο διπλής φωτονιακής δέσμης (DXA), εντός συγκεκριμένων ορίων, σε σχέση με προμετρημένο πληθυσμό βάσεως. Αυτό ορίσθηκε κατόπιν
κοινής αποδοχής των μελών της επιστημονικής κοινότητας (consensus) το 1994. Θεωρήθηκε τότε – και σωστά - ότι η «οστεοπόρωση» πρέπει οπωσδήποτε
να θεραπεύεται. Όπως κάθε συστηματική χρόνια νόσος, έτσι και η «οστεοπόρωση» έχει τις επιπλοκές της – εν προκειμένω τα κατάγματα – στόχος αποφυγής
των οποίων είναι οι διάφορες θεραπευτικές αγωγές. Συν τω χρόνω όμως, μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες μας αποκάλυψαν ότι η μεγάλη πλειονότητα των
καταγμάτων χαμηλής βίας δεν συμβαίνουν στα άτομα με οστεοπυκνομετρική «οστεοπόρωση», αλλά σε αυτά με «οστεοπενία». Άρα αν θεραπεύουμε μόνον
όσους έχουν οστεοπυκνομετρική «οστεοπόρωση» χάνουμε μεγάλο αριθμό πασχόντων από το μεταβολικό εκείνο νόσημα που θα τους οδηγήσει στην επιπλοκή
που λέγεται «κάταγμα χαμηλής βίας». Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη για τον κλινικό ιατρό να διακρίνει, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κλινικά και εργαστηριακά
κριτήρια, πότε θα αρχίζει την αγωγή, πόσο αυτή θα διαρκέσει, κάθε πότε και πως αυτή θα επανακρίνεται. Όπως και διεθνώς έτσι και στην χώρα μας έχει
αναπτυχθεί από το 2011 ο απαραίτητος διαγνωστικός και θεραπευτικός αλγόριθμος. Η απόφαση για χορήγηση ή μη αγωγής εξαρτάται από την πληροφορία της
οστικής μάζας, κλινικές πληροφορίες για την ύπαρξη ή μη προηγουμένου κατάγματος, λήψη ή μη συγκεκριμένων φαρμάκων, συχνότητα πτώσεων, αλλά κυρίως
το Frax score. Αυτό είναι ένα διεθνές διαδικτυακά διαθέσιμο εργαλείο υπολογισμού κινδύνου καταγμάτων χαμηλής βίας, εν προκειμένω προσαρμοσμένο στα
ελληνικά δεδομένα. Ο συνδυασμός όλων αυτών των πληροφοριών οδηγεί στην κλινική απόφαση. Δυστυχώς όμως στην χώρα μας, όπως άλλωστε και σε άλλες
χώρες, ο πληθυσμός υποδιαγιγνώσκεται και υποθεραπεύεται. Υπολογίζεται ότι πρέπει να λαμβάνουν αγωγή πρόληψης καταγμάτων περίπου το 20% - 25% των
ατόμων άνω των 50 ετών και λαμβάνει μόνο το 7,7%. Αποτέλεσμα αυτού είναι να δαπανώνται 680.000.000 ευρώ τον χρόνο για αυτά τα κατάγματα. Υπάρχουν
αρκετά διαθέσιμα φάρμακα πρόληψης καταγμάτων χαμηλής βίας. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: Αντικαταβολικά (SERMs, διφωσφονικά και ένα μονοκλωνικό
αντίσωμα), ένα αναβολικό (τεριπαρατίδη) και ένα μικτής δράσεως (ρανελικό στρόντιο). Απαραίτητο συνοδευτικό των αγωγών είναι η επαρκής λήψη διατροφικού
ή φαρμακευτικού ασβεστίου, αλλά και η διατήρηση επαρκών επιπέδων βιταμίνης D. Ωστόσο οι διεθνείς οργανισμοί και το Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης
στην Ελλάδα, έχουν εκδώσει συστάσεις με γενικές οδηγίες συνοδευτικές των φαρμακευτικών αγωγών, που αφορούν τρόπο και συνήθειες ζωής, διατροφή,
άσκηση κλπ. Τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα πρόληψης καταγμάτων έχουν – κατά το έλασσον – αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους έναντι σπονδυλικών
καταγμάτων μετά από τριετή τουλάχιστον αγωγή, το κάθε ένα κατά διαφορετικό ποσοστό. Πρέπει εδώ να λεχθεί ότι από τον Ιούλιο του 2012 στην Ελλάδα, όπως
και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η καλσιτονίνη δεν ενδείκνυται πλέον ως αγωγή πρόληψης καταγμάτων χαμηλής βίας. Ο ελληνικός θεραπευτικός αλγόριθμος για την
επιλογή του καταλλήλου φαρμάκου, βασίζεται στην ύπαρξη ή μη (και ποιού) προηγουμένου κατάγματος και στην ύπαρξη ή μη γαστρεντερικών διαταραχών.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε φαρμάκου, όπως αυτά προκύπτουν από τις μεγάλες διεθνείς τυχαιοποιημένες μελέτες, μας παρέχουν τις απαραίτητες
πληροφορίες για την σωστή επιλογή σε κάθε περίπτωση. Ιδιαίτερες καταστάσεις ή παθήσεις (όπως πρχ. καρκίνος μαστού) μας κατευθύνουν στην θεραπευτική
μας επιλογή. Πολύ σημαντικός παράγων – κριτήριο σε όλη την περίοδο παρακολούθησης των ασθενών πρέπει να είναι η συμμόρφωση στην αγωγή. Εξαιρετικά
πρόσφατα (Μάρτιο 2016) εκδόθηκαν κλινικές οδηγίες για τον συνολικό χρόνο αγωγής με διφωσφονικά. Κατά την μακροχρόνια (τουλάχιστον ενός έτους)
αγωγή ενός ασθενούς θεωρείται αποτυχία αγωγής η εμφάνιση δύο τουλάχιστον καταγμάτων, ή ενός και σημαντικής μειώσεως της οστικής μάζας. Αυτό είναι
αφορμή επανάκρισης της αγωγής. Συνεπώς: 1.Αρχίζουμε αγωγή σύμφωνα με τον διαγνωστικό και θεραπευτικό αλγόριθμο του ΕΟΦ. 2. Διατηρούμε την αγωγή
τουλάχιστον 3 έτη. 3. Επανακρίνουμε την αγωγή κατά έτος και 4. Λαμβάνουμε υπόψη την προτίμηση και την συμμόρφωση του ασθενούς, το διατρέξαν ιστορικό
καταγμάτων και τις συννοσηρότητες. Ο ασθενής με οστεοπόρωση είναι χρόνιος ασθενής.

Λειτουργικές διαταραχές του ουρογεννητικού συστήματος
στην εμμηνόπαυση και πως αντιμετωπίζονται
Μιχάλης Λιτός

MD, PhD, MRCOG, Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Ο κόλπος, το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα, και το πυελικό έδαφος έχουν κοινή εμβρυογεννετική προέλευση και διαθέτουν υποδοχείς οιστρογόνων. Η
έλλειψη των οιστρογόνων μετά την εμμηνόπαυση οδηγεί σε σημαντικές μεταβολές της ουρογεννητικής περιοχής (1,2). Το αιδοίο χάνει σημαντικό μέρος του
κολλαγόνου και του λιπώδους ιστού, τα χείλη γίνονται λεπτότερα, η πόσθη και η κλειτορίδα ατροφούν. Το τοίχωμα του κόλπου γίνεται λεπτότερο, λιγότερο
ελαστικό και πιο εύθραυστο, οδηγώντας σε στένωση και βράχυνση του κόλπου (2). Οι εκκρίσεις από τον κόλπο και τους αδένες είναι σημαντικά μειωμένες
τόσο κατά την σεξουαλική επαφή, όσο και γενικότερα. Το pH του κόλπου γίνεται λιγότερο όξινο καθώς μειώνονται οι γαλακτοβάκιλοι και η χλωρίδα αλλάζει,
επιτρέποντας τον αποικισμό του κόλπου από εντερικά βακτήρια που προδιαθέτουν σε ουρολοιμώξεις (2).
Συνήθη συμπτώματα που σχετίζονται με την έλλειψη οιστρογόνων είναι κολπική ξηρότητα, κνησμός, καυσός ή και άλγος αιδοίου. Επίσης συχνό σύμπτωμα είναι
η δυσπαρεύνοια και η μειωμένη σεξουαλική επιθυμία (2). Η ατροφία του κατώτερου ουροποιητικού θεωρείται ότι συμβάλλει στην εκδήλωση συμπτωμάτων
όπως συχνουρία, δυσουρία, επιτακτικότητα, ενδεχομένως και ακράτεια, καθώς και σε υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις (3). Παράγοντες όπως η τεχνητή
εμμηνόπαυση, η θεραπεία με αναστολείς αρωματάσης και το κάπνισμα επιδεινώνουν την συμπτωματολογία (2). Το φαινόμενο εκδηλώνεται αμέσως μετά
την εμμηνόπαυση, με τις μισές γυναίκες να εμφανίζουν συμπτώματα μέσα στην πρώτη τριετία (4). Παρά την σημαντική επίδραση των συμπτωμάτων στην
ποιότητα ζωής των γυναικών, λίγες είναι εκείνες που αναζητούν ιατρική βοήθεια, όχι μόνο λόγω προκατάληψης, αλλά κυρίως λόγω ελλιπούς ενημέρωσης και

κατανόησης του προβλήματος (1,5,6). Εναπόκειται λοιπόν στον θεράποντα της εμμηνοπαυσιακής γυναίκας να αναζητήσει τις λειτουργικές διαταραχές του
ουρογεννητικού συστήματος, να εκτιμήσει την επίδρασή τους στην ποιότητα ζωής της γυναίκας και να προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις (7).
Τα προβλήματα αυτά της ουρογεννητικής περιοχής περιγράφονται με διάφορους όρους, όπως αιδοιοκολπική ατροφία ή ατροφική κολπίτιδα. Σύμφωνα
με την North American Menopause Society (NAMS), ο όρος ουρογεννητικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης (Geniturinary Syndrom of Menopause, GSM) είναι
ο πλέον δόκιμος (3) και ορίζει το σύνολο συμπτωμάτων και σημείων που σχετίζονται με την επίδραση που έχει στο αιδοίο, τον κόλπο, την ουρήθρα και
την ουροδόχο κύστη η έλλειψη οιστρογόνων και λοιπών στεροειδών ορμονών. Το σύνδρομο μπορεί να εκδηλώνεται με ξηρότητα, ερεθισμό και καυσό της
γεννητικής περιοχής, έλλειψη επαρκούς ύγρανσης του κόλπου και δυσπαρεύνοια, ή/και συμπτώματα από το ουροποιητικό όπως επιτακτικότητα, δυσουρία,
και υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις. Τα συμπτώματα μπορεί να υπάρχουν στο σύνολό τους ή μεμονωμένα, και θα πρέπει να έχει αποκλειστεί οποιαδήποτε
άλλη σχετική παθολογία. Οι διαταραχές της ουρογεννητικής περιοχής που οφείλονται στην έλλειψη οιστρογόνων είναι αναστρέψιμες με την χορήγηση
ορμονικής υποκατάστασης (1,2,8,9). Τα χορηγούμενα οιστρογόνα προάγουν την ανάπλαση των ιστών της περιοχής, βελτιώνουν την λίπανση του κόλπου
και αποκαθιστούν το pH και την χλωρίδα του. Η από του στόματος χορήγηση εμφανίζει σημαντική αποτελεσματικότητα, όμως αφενός συνοδεύεται από τις
γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες, και αφετέρου η επίδρασή της στον κολπικό βλεννογόνο υπολείπεται (1,2). Η κολπική χορήγηση, σε οποιαδήποτε μορφή,
βρέθηκε να έχει υψηλή αποτελεσματικότητα, μειώνοντας σημαντικά την κολπική ατροφία και τα συμπτώματα εξαιτίας αυτής, καθώς και τις ουρολοιμώξεις
(8). Επιπλέον, η συστηματική απορρόφηση των οιστρογόνων κατά την κολπική χορήγηση, στις πολύ χαμηλές δόσεις που συνήθως χρησιμοποιούνται, φαίνεται
ότι είναι ελάχιστη και δεν έχει συστηματική δράση (1,2,8,9). Εφόσον η κολπική χορήγηση οιστρογόνων δεν έχει επίδραση στο πάχος του ενδομητρίου και
τον κίνδυνο παθολογίας αυτού, δεν απαιτείται η προφυλακτική συγχορήγηση προγεσταγόνου ή η παρακολούθηση του ενδομητρίου (1,9). Σε ότι αφορά τον
κίνδυνο για τον μαστό, τα μέχρι στιγμής δεδομένα είναι καθησυχαστικά, αλλά σε γυναίκες με ιστορικό καρκίνου του μαστού η ασφάλεια της διακολπικής
οιστρογονικής θεραπείας δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς (1,2,9).
Τα τοπικά μη ορμονικά σκευάσματα βελτιώνουν την ύγρανση του κόλπου και μειώνουν σημαντικά την συμπτωματολογία που οφείλεται στην ξηρότητα
(1,2,9). Υπάρχουν σκευάσματα που στοχεύουν στην ενυδάτωση του κόλπου και άλλα που χρησιμοποιούνται για λίπανση κατά την επαφή ή για συμπτωματική
ανακούφιση. Παρά την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, δεν φαίνεται να βελτιώνουν την ιστολογική εικόνα
ή την χλωρίδα του κόλπου (1) και φαίνεται να έχουν υποδεέστερη των οιστρογόνων αποτελεσματικότητα (2). Η βελτίωση που προσφέρουν είναι παροδική
και αφορά μόνο στα συμπτώματα ξηρότητας χωρίς να μειώνουν τις ουρολοιμώξεις και τα συμπτώματα από το ουροποιητικό. Δεν είναι άμοιρα παρενεργειών,
καθώς έχει βρεθεί ότι κάποια από αυτά με βάση το νερό είναι υπεροσμωτικά και προκαλούν τοπικούς ερεθισμούς, ενώ άλλα με βάση το πετρέλαιο ή άλλα
έλαια, προδιαθέτουν σε λοιμώξεις (2) Αν και τα οιστρογόνα παραμένουν το σημείο αναφοράς, τα μη ορμονικά ενυδατικά σκευάσματα αποτελούν μια δημοφιλή
λύση καθώς είναι αποτελεσματικά, ασφαλή και εύχρηστα.
Η ατροφία που προκαλεί στον βλεννογόνο της ουρήθρας η έλλειψη οιστρογόνων, καθώς και αλλαγές που παρατηρούνται στις μυικές ίνες του σφιγκτήρα
της ουρήθρας, έχουν ενοχοποιηθεί για την αύξηση της συχνότητας και της βαρύτητας της ακράτειας που παρατηρείται με την αύξηση της ηλικίας, παρόλο που
η εμμηνόπαυση αμφισβητείται ως ανεξάρτητος προδιαθεσικός παράγοντας (1). Επιπλέον, η συστηματική χορήγηση οιστρογόνων, με ή χωρίς προγεστογόνα,
όχι μόνο δεν μειώνει την ακράτεια ούρων, αλλά φαίνεται να προκαλεί και μια μικρή επιδείνωση (RR 1,32 και 1,11 αντίστοιχα). Αντιθέτως, η κολπική χορήγηση
οιστρογόνων μειώνει σημαντικά την επιτακτικότητα, την συχνουρία και την ακράτεια (RR=0,74) (10). Συνεπώς, η συστηματική χορήγηση ορμονικής
υποκατάστασης δεν έχει θέση στην θεραπεία της ακράτειας (1,11), σε αντίθεση με την κολπική χορήγηση οιστρογόνων που μπορεί να συμβάλλει στην
βελτίωση των συμπτωμάτων της επιτακτικότητας και της ακράτειας ούρων και συνιστάται, ιδιαίτερα όταν η ακράτεια συνυπάρχει με κολπική ατροφία.( 1,11).
Κατά παρόμοιο τρόπο, η από του στόματος χορήγηση ορμονικής υποκατάστασης, αν και μειώνει το pH του κόλπου, εν τούτοις δεν μειώνει τα επεισόδια
υποτροπιάζουσας κυστίτιδας (1). Αντιθέτως, η κολπική χορήγηση οιστρογόνων όχι μόνο αποκαθιστά το pH και την κολπική χλωρίδα, αλλά επιπλέον μειώνει
σημαντικά τις υποτροπές των ουρολοιμώξεων (1,2). Σε σύγκριση με την αντιβιοτική προφύλαξη φαίνεται να υπολείπεται σε αποτελεσματικότητα, αλλά
έχει άλλα πλεονεκτήματα και σίγουρα έχει σημαντική θέση στην αποτροπή επεισοδίων υποτροπιάζουσας ουρολοίμωξης σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες (1).
Συμπληρωματικά ή εναλλακτικά της ορμονικής υποκατάστασης και της προφυλακτικής αντιβιοτικής αγωγής, για τις υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις μπορεί
κανείς να χορηγήσει εκχύλισμα κράνμπερι, με σημαντική αποτελεσματικότητα (6).
Η εμμηνόπαυση συνδέεται με πολλές αλλαγές που επηρεάζουν σημαντικά την ούτως ή άλλως περίπλοκη σεξουαλική λειτουργία. Έρευνα μεταξύ 1000
μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών ανέδειξε 64% αναφερόμενη δυσπαρευνία, 64% μειωμένη λίμπιντο, και 58% αποφυγή σεξουαλικής επαφής (5). Σε ότι αφορά
στην ουρογεννητική περιοχή, η έλλειψη οιστρογόνων προκαλεί ατροφία και ξηρότητα, που με την σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε δυσπαρευνία. Τα
συμπτώματα αυτά μπορούν εμμέσως να μειώσουν την επιθυμία για ερωτική πράξη ή και να εμποδίσουν την ολοκλήρωση αυτής (1). Η ορμονική υποκατάσταση
με οιστρογόνα δεν φαίνεται να έχει άμεση επίδραση στην ερωτική επιθυμία και ικανοποίηση, έχει όμως σαφώς ευεργετικά αποτελέσματα αφού αντιμετωπίζει
το εμπόδιο της ξηρότητας με ότι αυτό συνεπάγεται σωματικά και ψυχολογικά (1). Την σεξουαλική επιθυμία αυξάνει η χορήγηση τεστοστερόνης, η οποία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί όταν δεν επαρκεί η ορμονική υποκατάσταση με οιστρογόνα (9). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα οιστρογόνα επαναφέρουν την ελαστικότητα
των κολπικών τοιχωμάτων, αυξάνουν τις εκκρίσεις και προάγουν την λειτουργικότητα του κόλπου. Παρόλο που η συστηματική χορήγηση μπορεί να είναι
αποτελεσματική, δεν φαίνεται να υπερτερεί της κολπικής. Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά με την ορμονική υποκατάσταση, μπορούν να χρησιμοποιηθεί
λιπαντική γέλη για την ενυδάτωση του κόλπου και για την διευκόλυνση της επαφής. Για την αποκατάσταση ή την αποφυγή στένωσης του κόλπου συνιστάται
τακτική σεξουαλική επαφή ή ακόμα και χρήση κολπικών διαστολέων (2). Αν και η αντιμετώπιση της κολπικής ξηρότητας είναι ίσως το πρώτο και βασικότερο
βήμα για την αποκατάσταση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, άλλες παθολογικές οντότητες που μπορεί να συνυπάρχουν
δεν θα πρέπει να διαφύγουν της διάγνωσης, ενώ η θεραπεία θα πρέπει να στοχεύει προς όλες τις κατευθύνσεις (1).
Η σε μεγαλύτερο βάθος ανασκόπηση δεν περιλαμβάνεται στους στόχους της παρούσας μελέτης, πολύ δε περισσότερο η παρουσίαση ελπιδοφόρων μεν,
πειραματικών όμως θεραπειών όπως laser, SERM (ospemifene, lasoxifene), DHEA και τεστοστερόνη . Τα φυτικά οιστρογόνα όπως η σόγια, το black cohosh
και το dong quai δεν βρέθηκε να βελτιώνουν την ξηρότητα του κόλπου και την συμπτωματολογία (1,12) και δεν περιλαμβάνονται στις θεραπευτικές επιλογές.
Επίσης είναι γνωστό ότι όλα τα ουρογυναικολογικά προβλήματα καθίστανται συχνότερα και σοβαρότερα με την πάροδο της ηλικίας, και κατ’ επέκταση μετά
την εμμηνόπαυση, όμως η ανάλυσή τους ξεφεύγει από το θέμα της παρουσίασης.
Συμπερασματικά, η έλλειψη οιστρογόνων μετεμμηνοπαυσιακά προκαλεί ατροφία της ουρογεννητικής περιοχής, ξηρότητα του κόλπου και αντίστοιχα
ενοχλήματα. Η κλινική εικόνα μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με την χρήση ορμονικών και μη σκευασμάτων. Εφόσον δεν υπάρχει άλλη ένδειξη για συστηματική

χρήση ορμονικής υποκατάστασης, προτιμάται η διακολπική χορήγηση οιστρογόνων που εμφανίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Αρχικά
χορηγείται θεραπευτικά για μικρό χρονικό διάστημα και στην συνέχεια στην μικρότερη αποτελεσματική δόση συντήρησης ή επί συμπτωμάτων . Εναλλακτικά
ή και συμπληρωματικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν κολπικές ενυδατικές και λιπαντικές γέλες σε αντίστοιχα σχήματα. Η κολπική χορήγηση οιστρογόνων
μειώνει τα επεισόδια υποτροπιάζουσας ουρολοίμωξης και σε περίπτωση συνδρόμου υπερδραστήριας κύστης μειώνει την συμπτωματολογία, συνεπώς μπορεί
να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με άλλες θεραπείες. Μετά την διακοπή της όποιας θεραπείας το ουρογεννητικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης αναμένεται
να υποτροπιάσει, οπότε θα χρειαστεί επανάληψη του θεραπευτικού σχήματος, ωστόσο μακροπρόθεσμα δεδομένα λείπουν από την βιβλιογραφία.
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Καρκίνος μαστού και εγκυμοσύνη
Ανδρονίκη Λούβρου - Φερτάκη

Γυναικολόγος – Χειρουργός μαστού, Διαδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Η εγκυμοσύνη ανήκει στους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν τον δια βίου συνολικό κίνδυνο της γυναίκας για καρκίνο μαστού, όπως η εμμηναρχή
και η εμμηνόπαυση. Οι άτοκες γυναίκες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τις γυναίκες που έχουν γεννήσει. Η προστασία είναι μεγαλύτερη όσο πιο νέα είναι η
γυναίκα στην πρώτη της εγκυμοσύνη. Ο καρκίνος του μαστού κατά την κύηση αφορά σε γυναίκες που εγκυμονούν κατά τη διάρκεια καθώς και ένα χρόνο
μετά την εγκυμοσύνη. Προφανώς είναι ένα εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός καθώς πλήττει νέες γυναίκες σε μια ιδιαίτερα σημαντική φάση της ζωής τους.
Οι θεραπευτικές αποφάσεις που θα ληφθούν επηρεάζουν την ζωή της γυναίκας αλλά και τη ζωή του κυήματος. H επίπτωση της νόσου είναι 1 έγκυος
γυναίκα ανά 3000 -10000 εγκύους. Ωστόσο, καθώς η ηλικία τεκνοποίησης των γυναικών αυξάνει, η επίπτωση της νόσου εμφανίζει επίσης αυξητικές τάσεις. H
διάγνωση της νόσου είναι δύσκολη. Η εγκυμοσύνη επηρεάζει αρνητικά την αξιοπιστία τόσο της κλινικής εξέτασης όσο και των παρακλινικών εξετάσεων. Για
την ιστολογική διάγνωση προτείνεται η βιοψία δια βελόνης (core biopsy), όμως η ανοικτή βιοψία είναι ίσως η καλύτερη μέθοδος. Ο προεγχειρητικός έλεγχος
είναι περιορισμένος εκτός αν υπάρχει υποψία μετάστασης. Όσον αφορά στη θεραπεία, εφαρμόζονται οι ίδιες μέθοδοι όπως και στην μη έγκυο γυναίκα.
Διαφορoποιήσεις γίνονται ανάλογα με την ηλικία της κύησης εφόσον η γυναίκα αποφασίσει την διατήρησή της. Η διακοπή της κύησης δεν επηρεάζει την
πορεία της νόσου. Ως χειρουργική θεραπεία προτιμάται η ολική μαστεκτομή. Έτσι αποφεύγεται η ακτινοθεραπεία. Στο 2ο -3ο τρίμηνο όμως είναι δυνατή και
η μερική μαστεκτομία, εφόσον το επιτρέπει το μέγεθος του όγκου, και τότε η ακτινοθεραπεία αναβάλλεται για μετά τον τοκετό. Η μασχάλη αντιμετωπίζεται
με πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό. Ο λεμφαδένας - φρουρός δεν αποτελεί αντένδειξη. Η ακτινοθεραπεία απαγορεύεται σε όλα τα στάδια της κύησης. Η
χημειοθεραπεία απαγορεύεται κατά το 1ο τρίμηνο. Για τα επόμενα τρίμηνα, το θέμα συναποφασίζεται με τους γονείς, εφόσον αναλυθούν οι κίνδυνοι για το
παιδί. Ας σημειωθεί πώς η καθυστέρηση της χημειοθεραπείας μέχρι και 6 μήνες δεν φαίνεται να επηρεάζει την επιβίωση των γυναικών. Ορμονοθεραπεία και
λοιπές θεραπείες αναβάλλονται για μετά τον τοκετό. Αν και η νόσος κατά την κύηση εμφανίζεται σε πιο προχωρημένα στάδια, η πρόγνωση των εγκύων
είναι η ίδια με εκείνη των μη εγκύων γυναικών ίδιας ηλικίας και σταδίου, αρκεί να εφαρμοστεί η δέουσα θεραπεία χωρίς καθυστέρηση. Η πρόγνωση όμως της
νόσου κατά τη λοχεία είναι δυσμενέστερη. Τέλος, όσον αφορά στην εγκυμοσύνη μετά από καρκίνο μαστού, αρμόδιες επιστημονικές εταιρείες (ΕSMO, NCCN,
SOGC), μέχρι και το 2015, δεν συνιστούν γενικώς την αποφυγή της.

Η σημασία του μικροβιώματος της μητέρας
για την υγεία του παιδιού- ενήλικα
Αριάδνη Μαλαμίτση - Πούχνερ
Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας, Διευθύντρια Νεογνολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκοκομείο
Το ανθρώπινο microbiota (μικροβιακή χλωρίδα, μικροβιοκοινότητα) ορίζεται ως το σύνολο των μικροοργανισμών που ζουν εντός ή επί του ανθρώπινου
σώματος (επιφάνεια και εν τω βάθει στιβάδες του δέρματος, μαζικοί αδένες, σίελος, στοματικός βλεννογόνος, επιπεφυκότες, γαστρεντερικό σύστημα,
αεροφόροι οδοί, ουρογεννητικό). Περιλαμβάνει βακτήρια, μύκητες, ιούς, archaea και πρώτιστα Το ανθρώπινο μικροβίωμα (microbiome) αφορά στο
γονιδίωμα του microbiota. Οι όροι microbiota και μικροβίωμα, αν και όχι ταυτόσημοι, χρησιμοποιούνται αδιάκριτα. Το ανθρώπινο microbiota επηρεάζεται
από τη φυσική και επίκτητη ανοσία του ξενιστή, τη δίαιτα, τα φάρμακα που λαμβάνει και τις τοξίνες που ενδεχομένως κυκλοφορούν στον οργανισμό του,
καθώς και τις ασθένειες από τις οποίες νοσεί. Υπό φυσιολογικές συνθήκες ευρίσκεται στον υγιή ξενιστή σε συνεχή ομοιοστατική ισορροπία με το ανοσολογικό
του σύστημα.Η γένεση του μικροβιώματος θεωρείτο αποτέλεσμα κάθετης μετάδοσης του μητρικού μικροβιώματος κατά το φυσικό τοκετό (ΦΤ), όμως
σήμερα γνωρίζουμε, ότι ο αποικισμός αρχίζει στην ενδομήτρια ζωή, δεδομένης της ύπαρξης μικροβιώματος στον πλακούντα και στο εμβρυϊκό μηκώνιο. Το
πλακουντιακό μικροβίωμα αναφέρεται σε μη παθογόνα συμβιωτικά (commensal) μικρόβια, όπως: Firmicutes, Tenericutes, Proteobacteria, Bacteroidetes,
Fusobacteria και παρουσιάζει ομοιότητες με το μικροβίωμα της στοματικής κοιλότητας του ανθρώπου. Χαρακτηριστικά, κύτταρα της μικροβιακής χλωρίδας
της στοματικής κοιλότητας της μητέρας προσκολλώνται στο στοματικό επιθήλιο αυτής. Λόγω της χαλάρωσης των δεσμών μεταξύ των επιθηλιακών κυττάρων
εξαιτίας των ορμονών της κύησης, τα βακτήρια της στοματικής κοιλότητας διεισδύουν στη βασική μεμβράνη και στα αγγεία του στοματικού βλεννογόνου από
τα οποία μεταφέρονται αιματογενώς στον πλακούντα, όπου και παγιδεύονται. Εμβρυϊκά αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα προσλαμβάνουν την αλλοαντιγονική
πληροφορία στον πλακούντα και επιστρέφουν στον περιφερικό εμβρυϊκό λεμφικό ιστό, όπου παράγονται τα Τ ρυθμιστικά κύτταρα, που αναγνωρίζουν το
μικροβίωμα της μητέρας ως «ασφαλές». Η έκθεση και ο αποικισμός του εμβρύου από το πλακουντιακό μικροβίωμα είναι ανάλογα με τη διάρκεια κύησης και
την κατάποση αμνιακού υγρού. Η τελευταία σχετίζεται με τη νευρολογική ωρίμανση του εμβρύου, που αυξάνει με την εξέλιξη της κύησης. Το μικροβίωμα του
μηκωνίου είναι κοινό με εκείνο του αμνιακού υγρού.
Μικροβίωμα του εντέρου
Το έντερο αποικίζεται προγεννητικά. Περίπου 100 τρισεκατομμύρια οργανισμοί, με 500-1000 διαφορετικά βακτηριακά είδη αποτελούν το εντερικό
microbiota. Αποικίζουν κυρίως τον άπω ειλεό και το κόλον, που αποτελεί το πυκνότερα αποικισμένο διαμέρισμα του σώματος. 99% του microbiota είναι
αναερόβια μικρόβια με μεγάλες ατομικές διακυμάνσεις.Η γέννηση με ΦΤ και ο επακολουθών αποικισμός του νεογνικού εντέρου αντανακλά το μητρικό/
κολπικό microbiota, ενώ η γέννηση με καισαρική τομή (ΚΤ) συνεπάγεται αποικισμό του νεογνικού εντέρου με επιδερμικό microbiota, που αποτελείται κυρίως
από Clostiridium, Staphylococcus, Propionobacterium, Corynebacterium και μικρό αριθμό Bacteroides και Bifidobacterium. Έτσι, υπερδιπλάσιος αριθμός
νεογνών που γεννήθηκαν με ΦΤ έχουν αποικιστεί την τρίτη ημέρα της ζωής με τα «καλά» Bifidobacteriae, σε σχέση με αυτά που γεννήθηκαν με ΚΤ, τα οποία
παρουσιάζουν τα ίδια ποσοστά αποικισμού με όσα γεννήθηκαν με ΦΤ μόλις τον 6ο μήνα ζωής. Και όσον αφορά τα άλλα «καλά» Bacteroides fragilis, σχεδόν τα
μισά παιδιά που γεννήθηκαν με ΚΤ σε σχέση με όσα γεννήθηκαν με ΦΤ έχουν σε ηλικία 6 μηνών αποικιστεί με αυτά τα μικρόβια. Γενικότερα στα νεογνά που
γεννήθηκαν με ΚΤ η ποικιλότητα του microbiota στα κόπρανα είναι εξαιρετικά χαμηλή, συγκρινόμενη με εκείνη των γεννηθέντων με ΦΤ.
Εξέλιξη microbiota –μικροβιώματος
Το είδος του εντερικού αποικισμού στις πρώτης εβδομάδας στις ζωής έχει επίδραση στη σύνθεση του μελλοντικού ατομικού εντερικού μικροβιώματος. Το
νεογνικό εντερικό μικροβίωμα εμφανίζει ταχεία ωρίμανση το πρώτο έτος στις ζωής και φθάνει την ενήλικη μορφή του στην ηλικία των 3 ετών. Το τελικό
προφίλ του μικροβιώματος του ενηλίκου εξαρτάται από τον αρχικό μικροβιακό αποικισμό, τα γονίδια, τη φυσιολογική ή μη ανάπτυξη του εντέρου, τη δίαιτα
και το περιβάλλον.Το μητρικό ή το ξένο γάλα επηρεάζουν τον πρώιμο αποικισμό και το νεογνικό εντερικό μικροβίωμα. Τα θηλάζοντα, υγιή, τελειόμηνα νεογνά
προσλαμβάνουν θρεπτικές ουσίες, βακτήρια, αντιμικροβιακές πρωτεΐνες, λακτοφερρίνη, εκκριτική IgA, ιντερλευκίνη-10, επιδερμικό αυξητικό παράγοντα,
transforming growth factor-β1, ερυθροποιητίνη, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη φυσιολογικού microbiota/μικροβιώματος. Στο μητρικό γάλα (ΜΓ)
υπάρχουν ζώντα βακτήρια (Staphylococcus, Streptococcus, Lactobacillus, υψηλές ποσότητες Bifidobacterium και χαμηλές Enterobacteria) και το μικροβίωμα
του ΜΓ παρουσιάζει δυναμική σύνθεση, που εξαρτάται από την υγεία στις μητέρας και το είδος του τοκετού. Εντερικά βακτήρια στις μητέρας φθάνουν σε
μεσεντέριους λεμφαδένες και από εκεί με τη λεμφική/αιματική κυκλοφορία στο επιθήλιο του μαζικού αδένα, σχηματίζοντας το μαζικό microbiota/μικροβίωμα.
Μicrobiota από το δέρμα του μαστού συγκεντρώνεται στο στόμα του θηλάζοντος νεογνού, που με την κατάποση του πύατος/γάλακτος και του υπάρχοντος
σε αυτό μαζικού microbiota, αποικίζουν το νεογνικό έντερο. Τα παραπάνω συνθέτουν την εντερομαζική οδό και εξηγούν γιατί είναι απολύτως απαραίτητος
ο θηλασμός σε νεογνά που γεννήθηκαν με ΚΤ και στερήθηκαν τον αποικισμό στη γέννηση με το φυσιολογικό κολπικό/εντερικό microbiota/μικροβίωμα στις
μητέρας στις. Στα μη θηλάζοντα επικρατούν κυρίως Escherichia coli, Clostridium difficile, Bacteroides, Prevotella, Lactobacillus. Στις την εγκατατάστασή του
το εντερικό μικροβίωμα αποκτά συμβιωτική σχέση με τον ξενιστή. Τα μικροβιακά γονίδια παίζουν ενεργό ρόλο στην αποσύνθεση ξενοβιοτικών προϊόντων,
τη βιοσύνθεση βιταμινών, την παραγωγή μεταβολιτών, ενώ το εντερικό μικροβίωμα συμβάλλει στη δημιουργία και την ακεραιότητα του εντερικού φραγμού
και στη γενικότερη ανοσολογική λειτουργία. Έτσι, η φυσική και η επίκτητη ανοσία αλληλεπιδρούν με το μικροβίωμα για την εγκατάσταση φυσιολογικής
ικανότητας πέψης, εντερικής κινητικότητας, ανοσοανοχής σε τροφές και ειδικά μικροβιακά αντιγόνα και προστασίας έναντι παθογόνων.
Δυσβίωση
Ως δυσβίωση χαρακτηρίζεται η διαταραχή του υγιούς, λειτουργικού μικροβιώματος. Κύριες αιτίες είναι: διαιτητικές αλλαγές, έκθεση σε αντιβιοτικά και
λοίμωξη. Συνέπειες στις στις κατάστασης είναι εισβολή και ανάπτυξη παθογόνων στελεχών και διακοπή λεπτών ρυθμιστικών κυκλωμάτων του ανοσοποιητικού,

που διατηρούν το σύστημα προ/αντιφλεγμονωδών ισορροπιών. Γενικότερα, όταν υπάρχει εξισορροπημένο εντερικό microbiota λόγω κανονικής δίαιτας
και τρόπου ζωής, επικρατούν τα ωφέλιμα/συμβιωτικά μικρόβια και όχι τα βλαβερά/ευκαιριακά, με συνέπεια ελαττωμένη διαπερατότητα του εντέρου
και πιθανότητα σηψαιμίας, αυξημένη ευαισθησία στην ινσουλίνη και εντερική, μεταβολική και καρδιαγγειακή υγεία. Αντίθετα, όταν υπάρχει δυσβίωση
και επικρατούν τα ευκαιριακά μικρόβια, λόγω δίαιτας πλούσιας σε λιπαρά και υδατάνθρακες, υπερσιτισμού, καθιστικής ζωής, κατάχρησης αντιβιοτικών,
παρατηρείται αυξημένη διαπερατότητα του εντέρου, σηψαιμία, συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση, αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη, παχυσαρκία,
διαβήτης, μεταβολικό σύνδρομο, καρδιαγγειακή νόσος, μη αλκοολική λιπώδης διήθηση του ήπατος/στεατοηπατίτιδα, φλεγμονώδης νόσος του εντέρου,
σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου κλπ.
Μικροβίωμα προώρου νεογνού
Τα πρόωρα, ιδιαίτερα τα πολύ χαμηλού βάρους γέννησης, στερούνται φυσιολογικού μικροβιώματος. Κύριες αιτίες είναι: ανωριμότητα του εντέρου και
του φραγμού, πρόωρη ρήξη των υμένων, λοίμωξη στις μητέρας, αυξημένη συχνότητα τοκετού με ΚΤ, χορήγηση περι/και-μεταγεννητικά αντιβιοτικών,
διαφορετική κινητικότητα του εντέρου, μακρές περίοδοι νηστείας, ελαττωμένη πρόσληψη μητρικού γάλακτος και ποιοτική και ποσοτική ανοσοανεπάρκειά
στις. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την ελαττωμένη μικροβιακή ποικιλότητα, τον αυξημένο αποικισμό με παθογόνα, την ελαττωμένη σταθερότητα στις
εντερικής μικροβιακής χλωρίδας, την καθυστερημένη μετάβαση στη μορφή αποικισμού ενηλίκου και κυρίως τον μη αποικισμό από το «καλό» Bifidobacterium,
που αποτελεί τον κύριο μικροοργανισμό του υγιούς μικροβιώματος, αλλά εμφανίζεται στις 33 εβδομάδες κύησης.
Είδος τοκετού (ΚΤ/ΦΤ) – Μικροβίωμα – κίνδυνος για χρόνιες νόσους
Επιδημιολογικά και εργαστηριακά στοιχεία
Η ΚΤ έχει συσχετσθεί με :
- Αυξημένο κατά 20% κίνδυνο για άσθμα
- Αυξημένο κίνδυνο για αλλεργία
- Αυξημένο κατά 23% κίνδυνο για διαβήτη τύπου 1.
- Αυξημένο κίνδυνο για γαστρεντερική νόσο-κοιλιοκάκη
- Αυξημένο κίνδυνο για σκελετική νόσο (νόσος Legg-Calvé-Perthes)
- Αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου: λευχαιμίας, νευροβλαστώματος, Ca όρχεων
- Ελαττωμένο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων, ουδετεροφίλων, μονοκυττάρων και φυσικών κυτταροκτόνων στον ομφάλιο λώρο
- Αύξηση προφλεγμονωδών κυτταροκινών, (ιντερλευκίνης 13, ιντερφερόνης-γ) και ελάττωση αντιφλεγμονωδών (ιντερλευκίνη 10) κυτταροκινών.
Εντερικό microbiota /μικροβίωμα και χρόνιες νόσοι
Χρόνιες φλεγμονώδεις νόσοι μεσολαβούνται ή επηρεάζονται από τη δυσλειτουργία του εντερικού microbiota και των μεταβολικών προϊόντων του.
Από τις σημαντικότερες δράσεις του microbiota είναι η παραγωγή βραχείας αλύσου λιπαρών οξέων (SCFAs), προερχομένων από τη διάσπαση (ζύμωση)
σύμπλοκων φυτικών πολυσακχαριτών. Κύρια τελικά προϊόντα του βακτηριακού μεταβολισμού στο παχύ έντερο του ανθρώπου είναι το προπιονικό,
το βουτυρικό και το οξεικό οξύ. Αυτά τα SCFAs χρησιμεύουν ως καύσιμο στο εντερικό επιθήλιο, ρυθμίζουν τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση
επιθηλιακών κυττάρων, την έκφραση γονιδίων και έχουν αντιφλεγμονώδη δράση, που περιλαμβάνει: στρατολόγηση και χημειοταξία λευκοκυττάρων, καθώς
και παραγωγή χυμοκινών. Το διαταραγμένο εντερικό microbiota (δυσβίωση) ενέχεται σε σειρά παθήσεων, όπως: παχυσαρκία, άσθμα, φλεγμονώδη νόσο
του εντέρου (ελκώδη κολίτιδα, νόσο του Crohn), ευερέθιστο έντερο, κοιλιοκάκη, ορθοκολικό Ca, μη αλκοολική λιπώδη διήθηση ήπατος, ρευματοειδή
αρθρίτιδα, επιδείνωση χρόνιας νεφρικής νόσου και τέλος σχετίζεται με την ανάπτυξη και συμπεριφορά του εγκεφάλου, λόγω της ύπαρξης άξονα εγκεφάλουμικροβιώματος. Σήμερα το microbiota θεωρείται βασικός ρυθμιστής της διάθεσης, της νόησης, του πόνου και της παχυσαρκίας και ερμηνεύει τις ατομικές
διακυμάνσεις στην αντίληψη, την προσωπικότητα, τη διάθεση, τον ύπνο και τη συμπεριφορά ως προς τη λήψη τροφής. Τέλος, εμπλέκεται σε ευρύ φάσμα
νευροψυχιατρικών νόσων, όπως οι συναισθηματικές διαταραχές, ο αυτισμός και η σχιζοφρένεια. Επιπλέον νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι ο ΦΤ παίζει κρίσιμο
ρόλο στον καθορισμό της δομής και της λειτουργίας του εγκεφάλου του ενηλίκου, που διαφέρει από τον εγκέφαλο ανθρώπου γεννημένου με ΚΤ.
Επίλογος
Το εντερικό microbiota/μικροβίωμα φαίνεται ότι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία ολόκληρου του ανθρώπινου οργανισμού, γι’ αυτό ο ΦΤ
πρέπει να είναι ασφαλώς η πρώτη επιλογή, ενώ η ΚΤ να περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις, όπου υπάρχουν πραγματικές ιατρικές ενδείξεις, οπότε και
αποδεικνύεται σωτήρια. Το μικροβίωμα αποτελεί ένα γοητευτικό πεδίο έρευνας, που εξελίσσεται ταχύτατα και προβλέπεται να ανοίξει τεράστιες λεωφόρους
γνώσεις στη βιολογία και την ιατρική.
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Πρωτοπαθής ωοθηκική ανεπάρκεια
Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση
Φλώρα Μπακοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής, Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής και Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής , Α΄
Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Ως πρωτοπαθής ωοθηκική ανεπάρκεια (Primary Ovarian Insufficiency) ορίζεται η εξάντληση ή η δυσλειτουργία των ωοθυλακίων με παύση της εμμήνου ρύσεως
σε ηλικία μικρότερη των 40 ετών. Προηγουμένως γνωστή ως «Πρώιμη εμμηνόπαυση-Premature Menopause/Primary Ovarian Failure» αντικαταστάθηκε
από τον όρο «Πρωτοπαθής ωοθηκική ανεπάρκεια-Primary Ovarian Insufficiency» του NIH. Ο όρος αυτός αφενός ενέχει λιγότερο στιγματισμό, αφετέρου
ανταποκρίνεται στην ανάγκη περιγραφής του συνεχούς της επηρεασμένης ωοθηκικής λειτουργίας. Διαχωρίζει την πρωτοπαθή ωοθηκική ανεπάρκεια από
τη φυσιολογική εμμηνόπαυση, αφού η λειτουργία ωοθηκών στο 50% των περιπτώσεων είναι κυμαινόμενη και απρόβλεπτη, ενώ στο 5%-10% αναφέρεται
αυτόματη σύλληψη και τοκετός εφόσον έχει τεθεί η διάγνωση. Αυτόματη πρωτοπαθής ωοθηκική ανεπάρκεια παρατηρείται περίπου στο 1% των γυναικών
με φυσιολογικό καρυότυπο 46,XX. Δύο είναι οι κύριοι μηχανισμοί για την εκδήλωση της
διαταραχής 1) Ωοθυλακική δυσλειτουργία κατά την οποία τα ωοθυλάκια παραμένουν στην Πίνακας 1. Αίτια πρωτοπαθούς ωοθηκικής ανεπάρκειας
ωοθήκη αλλά παρεμποδίζεται η φυσιολογική λειτουργία τους (π.χ. σε μετάλλαξη του υποδοχέα
Άγνωστα 90%
της FSH) 2) Ωοθυλακική εξάντληση που μπορεί να οφείλεται σε αποτυχία εγκατάστασης
Χρωμοσωμικές ανωμαλίες
επαρκούς δεξαμενής αρχέγονων ωοθυλακίων ενδομητρίως, επιτάχυνση της κατανάλωσης των
Εύθραυστο Χ (FMR1 gene premutation)
ωοθυλακίων (σύνδρομο Turner), αυτοάνοση ή τοξική (π.χ. 2-bromopropane) καταστροφή των
Χημειοθεραπεία – Ακτινοθεραπεία
ωοθυλακίων. Τα αίτια της πρωτοπαθούς ωοθηκικής ανεπάρκειας φαίνονται στον Πίνακα 1.
Πολλαπλές ενδοκρινοπάθειες
Διηθητικές, λοιμώδεις εξεργασίες
Πυελική χειρουργική επέμβαση
Στην εφηβεία δεν υπάρχει συναίνεση για τα διαγνωστικά κριτήρια της πρωτοπαθούς
Μονογονιδιακή συσχέτιση (BMP15, DIAPH2, INHA)
ωοθηκικής ανεπάρκειας. Συνήθως τα κορίτσια αυτά παρουσιάζουν φυσιολογική ενήβωση
Σύνδρομα
και εμμηνορρυσιακό κύκλο που στη συνέχεια όμως διαταράσσεται και μπορεί να εκδηλώσουν
συχνομηνόρροια, λειτουργική αιμορραγία μήτρας ή αραιομηνόρροια. Καθώς οι διαταραχές
εμμήνου ρύσεως είναι πολύ συχνές στην εφηβεία, η διάγνωση συχνά καθυστερεί. Στο 10% των περιπτώσεων η πρωτοπαθής ωοθηκική ανεπάρκεια
εκδηλώνεται με πρωτοπαθή αμηνόρροια. Γενικότερα σε νέες με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή αμηνόρροια Πίνακας 2 η επίπτωση της πρωτοπαθούς ωοθηκικής
ανεπάρκειας είναι 2%-10%. Συμπτώματα ανεπάρκειας οιστρογόνων έχουν πολλές αλλά όχι όλες οι ασθενείς. Περιλαμβάνουν αγγειοκινητικά συμπτώματα
(εξάψεις και νυχτερινές εφιδρώσεις), διαταραχές του ύπνου και δυσπαρεύνεια λόγω ξηρότητας του κόλπου.
Αν και πρόκειται κυρίως για σποραδική νόσο, μπορεί να υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό με προσβεβλημένη συγγενή πρώτου βαθμού στο 10%-15%
των περιπτώσεων. Από το οικογενειακό ιστορικό αναζητώνται στοιχεία για το σύνδρομο εύθραυστου Χ, διανοητική καθυστέρηση, άνοια, τρόμος, αταξία ή
συμπτώματα νόσου Parkinson (FMR1). Η νόσος μπορεί να συνυπάρχει στα πλαίσια αυτοάνοσoυ πολυαδενικού συνδρόμου (υποθυρεοειδισμός, επινεφριδιακή
ανεπάρκεια, υποπαραθυρεοειδισμός) ενώ σπανιότερα με μυασθένεια, ρευματοειδή αρθρίτιδα,
συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, σύνδρομο ξηροφθαλμίας. Η ασθενής πρέπει να ερωτάται για Πίνακας 2. Συχνότερα αίτια δευτεροπαθούς
ιστορικό ακτινοθεραπείας ή χημειοθεραπείας, χρονίου νοσήματος, κοιλιοκάκης καθώς επίσης για αμηνόρροιας στην εφηβεία
1. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών
υπερβολική άσκηση, ανεπαρκή πρόσληψη θερμίδων ή έντονο στρες. Η κλινική εξέταση πρέπει να
2. Υποθαλαμική Αμηνόρροια
περιλαμβάνει υπολογισμό του δείκτη μάζας σώματος, έλεγχο της γενικής υγείας, για διόγκωση του
3. Υπερπρολακτιναιμία
θυρεοειδούς αδένα, στίγματα συνδρόμου Turner (κοντό ανάστημα, αυχενικά πτερύγια, θολωτή
4. Πρωτοπαθής ωοθηκική ανεπάρκεια
υπερώα), υπερμελάγχρωση ή λεύκη (αυτοάνοση επινεφριδιακή ανεπάρκεια), γαλακτόρροια
(υπερπρολακτιναιμία) και υπερανδρογονισμό (σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών) Πίνακας 2.
Διάγνωση πρωτοπαθούς ωοθηκικής ανεπάρκειας σε έφηβες και νέες
Σε έφηβες και νέες με διαταραχές εμμήνου ρύσεως πρωτοπαθής ωοθηκική ανεπάρκεια υπάρχει σε ποσοστό μικρότερο του 10%. Η σπουδαιότητα της
έγκαιρης διάγνωσης έγκειται στις σοβαρές συνέπειες της νόσου στην υγεία των οστών. Ο αρχικός έλεγχος Πίνακας 3 επί υποψίας της νόσου πρέπει να γίνεται
απουσία ορμονικής θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων των αντισυλληπτικών δισκίων, που μπορούν να μεταβάλλουν τις τιμές των γοναδοτροπινών και της
οιστραδιόλης στον ορό. Εφόσον τεθεί η διάγνωση διενεργείται περαιτέρω έλεγχος όπως αναγράφεται στον Πίνακα 4.
Πίνακας 3. Διάγνωση πρωτοπαθούς ωοθηκικής ανεπάρκειας
Αμηνόρροια ή διαταραχές εμμήνου ρύσεως για τουλάχιστον 3 συνεχείς
μήνες
Αποκλεισμός κύησης
Φυσιολογική προλακτίνη (PRL) και θυρεοειδική λειτουργία
Επίπεδα ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) και οιστραδιόλης (Ε2)
Δύο τυχαίες μετρήσεις σε μεσοδιάστημα τουλάχιστον 1 μηνός
FSH > 30-40 mIU/mL Ε2 < 50pg/mL

Πίνακας 4. Πρωτοπαθής ωοθηκική ανεπάρκεια - Περαιτέρω διερεύνηση
Καρυότυπος
FMR1 premutation
Επινεφριδιακά αντισώματα (θετικά περίπου 4%)
Έμμεσος ανοσοφθορισμός ή 21-hydroxylase [CYP21] ανοσοκαθίζηση
(αυτοανοσία έναντι στερεοειδογόνων κυττάρων - λεμφοκυτταρική
αυτοάνοση ωοθηκίτιδα)
US πυέλου
Διογκωμένες, multifollicular ωοθήκες με κίνδυνο συστροφής
(Isolated 17,20-lyase deficiency, αυτοάνοση ωοθηκίτιδα)

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες
Συχνή αιτία πρωτοπαθούς ωοθηκικής ανεπάρκειας στην εφηβεία αποτελεί η γοναδική δυσγενεσία, με ή χωρίς σύνδρομο Turner. Στο σύνδρομο Turner
εγκαθίστανται κανονικά αρχέγονα ωοθυλάκια στην ωοθήκη κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη, όμως η απώλεια των ωοθυλακίων επιταχύνεται, με αποτέλεσμα
το απόθεμα αρχέγονων ωοθυλακίων να εξαντλείται πριν από την εφηβεία. Στις έφηβες με πρωτοπαθή αμηνόρροια χωρίς συννοσηρότητα ανευρίσκεται
παθολογικός καρυότυπος στο 50%, ενώ σε νέες γυναίκες με δευτεροπαθή αμηνόρροια παθολογικός καρυότυπος ανευρίσκεται στο 13%.
FMR1 premutation
Ανευρίσκεται στο 2% των γυναικών με μεμονωμένη αυτόματη πρωτοπαθή ωοθηκική ανεπάρκεια και φυσιολογικό καρυότυπο και στο 14% αυτών με οικογενή
αυτόματη πρωτοπαθή ωοθηκική ανεπάρκεια και φυσιολογικό καρυότυπο.
Χημειοθεραπεία – Ακτινοθεραπεία
Η οξεία ωοθηκική ανεπάρκεια, δηλαδή η άμεση απώλεια ωοθηκικής λειτουργίας που παρατηρείται μετά τη θεραπεία, μπορεί να είναι παροδική. Η μικρή ηλικία
κατά τη χημειοθεραπεία σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση, ενώ επιβαρυμένη είναι η πρόγνωση στις περιπτώσεις θεραπείας με αλκυλιωτικούς παράγοντες
ή procarbazine. Επιβαρυμένη είναι επίσης η πρόγνωση σε περιπτώσεις ολόσωμης ακτινοβολίας, ακτινοβολίας της πυέλου (>10Gy), της σπονδυλικής στήλης
καθώς και σε συνδυασμένη χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.
Άλλοι δείκτες
Η antimullerian hormone (AMH) αποτελεί δείκτη αποθεμάτων των ωοθηκών πριν και μετά χημειοθεραπεία ή χερουργική επέμβαση και για τις γυναίκες που
βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για πρωτοπαθή ωοθηκική ανεπάρκεια. Η inhibin B, παρουσιάζει σημαντική μεταβλητότητα μεταξύ των εμμηνορρυσιακών
κύκλων και δεν αποτελεί συνιστώμενο δείκτη. Οι δείκτες αποθεμάτων των ωοθηκών (τακτική εμμηνορρυσία, διαδοχικά επίπεδα οιστραδιόλης, αριθμός
ωοθυλακίων σε διακολπικό υπερηχογράφημα) παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα και δε θεωρούνται προγνωστικοί μελλοντικής γονιμότητας ή παραγωγής
ορμονών σε νέες γυναίκες που έχουν λάβει θεραπεία για καρκίνο.
Αντιμετώπιση
Αφορά τα εξής
1. Ορμονική θεραπεία
2. Γονιμότητα & Αντισύλληψη
3. Προστασία των οστών
4. Προστασία του καρδιαγγειακού
5. Ενδοκρινικές διαταραχές
6. Ψυχολογική υποστήριξη & Συμβουλευτική
Ορμονική θεραπεία
Στόχος της θεραπείας είναι η υποκατάσταση των ορμονών που θα παρήγαγαν οι ωοθήκες μέχρι την ηλικία της φυσιολογικής εμμηνόπαυσης. Σε περιπτώσεις
απούσας ή ατελούς ανάπτυξης μαστών συνιστάται σταδιακή αύξηση της δόσης των οιστρογόνων πριν την προσθήκη προγεστερόνης για την αποφυγή
ανάπτυξης σωληνώδους μαστού. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εφηβική ανάπτυξη στόχο της θεραπείας αποτελεί η υποκατάσταση της φυσιολογικής ημερήσιας
δόσης οιστραδιόλης. Η μέση συγκέντρωση οιστραδιόλης ορού σε φυσιολογικό κύκλο είναι περίπου 100pg/mL. Τα επίπεδα αυτά επιτυγχάνονται με τη
διαδερμική χορήγηση οιστραδιόλης 100μg ημερησίως. Η οιστραδιόλη μπορεί επίσης να χορηγηθεί per os ή διακολπικά. Η κυκλική χορήγηση προγεστερόνης
για 10-12 ημέρες κάθε μήνα, αποτρέπει την υπερπλασία του ενδομητρίου.
Γονιμότητα & Αντισύλληψη
Η γονιμότητα μπορεί να διατηρείται ακόμα και με λίγα λειτουργικά ωοθυλάκια. Περιστασιακά παρατηρείται αυτόματη επανέναρξη της ωοθηκικής λειτουργίας
με 5-10% πιθανότητα αυτόματης κύησης. Συχνά χορηγούνται αντισυλληπτικά δισκία. Σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται μη-οιστρογονικές μέθοδοι
αντισύλληψης, πρέπει να χορηγείται επιπλέον οιστρογόνο για τη διατήρηση της οστικής πυκνότητας των ασθενών και την αποφυγή των άλλων ανεπιθύμητων
ενεργειών της υποοιστρογοναιμίας.
Προστασία των οστών
Κατά την εφηβεία και έως την ηλικία των 18 ετών συσσωρεύεται σχεδόν όλη η οστική μάζα στα ισχία και τους σπονδύλους. Μετά την ηλικία των 30 ετών
παρατηρείται αργή πτώση της οστικής πυκνότητας περίπου 0.7% ανά έτος. Στις έφηβες και νέες με πρωτοπαθή ωοθηκική ανεπάρκεια συνιστάται άσκηση
(τρέξιμο, περπάτημα, σκάλες, αντιστάσεις) και υγιεινή διατροφή με κάλυψη των ημερήσιων αναγκών σε ασβέστιο και βιταμίνη D Πίνακας 5. Το ορμονικό
περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των οστών αφού τα οιστρογόνα συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας οστεοκλαστικής/οστεοβλαστικής
δραστηριότητας. Απουσία οιστρογόνου επικρατεί η οστεοκλαστική δραστηριότητα με αποτέλεσμα την οστική απορρόφηση. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες
συστάσεις για έλεγχο με DXA στις έφηβες με πρωτοπαθή ωοθηκική ανεπάρκεια. Ορισμένοι ειδικοί συνιστούν έλεγχο ετησίως έως τη μέση εφηβεία και μετά
ανά διετία ενώ άλλοι θεωρούν πως οι επιπτώσεις της χαμηλής οστικής πυκνότητας στην εφηβεία είναι ασαφείς δεδομένου του μικρού κινδύνου κατάγματος
και δε συνιστούν έλεγχο. Δεν υπάρχουν συστάσεις για διφωσφονικά σε έφηβες λόγω ασφάλειας.
Πίνακας 5. Έλλειψη, ανεπάρκεια και επάρκεια βιταμίνης D
Βιταμίνη D
Συγκεντρώσεις 25(OH)D στον ορό
Έλλειψη
< 20 ng/ml (50 nmol/L)
Ανεπάρκεια
21–29 ng/ml (52.5-72.5 nmol/L)
Επάρκεια
30–100 ng/ml

Προστασία του καρδιαγγειακού
Η πρώιμη απώλεια ενδογενούς οιστρογόνου σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής θνητότητας. Οι μεταβολές του λιπιδαιμικού προφίλ από την
ωοθηκική ανεπάρκεια μπορούν να αναστραφούν με την οιστρογονική θεραπεία. Δεν υπάρχουν δεδομένα ανεπιθύμητων ενεργειών από το καρδιαγγειακό
με την ορμονική θεραπεία στις ασθενείς αυτές. Επίσης δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες προσυμπτωματικού ελέγχου καρδιαγγειακής νόσου στις έφηβες
αυτές. Συνιστάται όμως προσεκτική παρακολούθηση και αποφυγή καπνού, υγιεινή διατροφή και άσκηση, μέτρηση αρτηριακής πίεσης τουλάχιστον ετησίως
και έλεγχος των επιπέδων των λιπιδίων ανά πενταετία.
Ενδοκρινικές διαταραχές
Περίπου 20% των ενηλίκων ασθενών με ιδιοπαθή πρωτοπαθή ωοθηκική ανεπάρκεια θα αναπτύξουν υποθυρεοειδισμό (συχνότερα θυρεοειδίτιδα Hashimoto).
Συνιστάται έλεγχος της TSH και των αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων (antiTPO) κατά τη διάγνωση της νόσου και κάθε 1-2 έτη μετά. Οι ασθενείς αυτές έχουν
επίσης 50% πιθανότητα να αναπτύξουν επινεφριδιακή ανεπάρκεια εφόσον έχουν επινεφριδιακή αυτοανοσία. Εάν η ασθενής έχει θετικά επινεφριδιακά
αντισώματα πρέπει να υποβάλεται σε δοκιμασία διέγερσης των επινεφριδίων με ACTH ετησίως. Το σύνδρομο ξηροφθαλμίας είναι πολύ συχνότερο στις
γυναίκες αυτές (20% έναντι 3% σε μάρτυρες) και επί συμπτωμάτων πρέπει να διενεργείται οφθαλμολογικός έλεγχος. Η ειδικότητα και η χρησιμότητα των
αντιωοθηκικών αντισωμάτων που μπορεί να ανιχνεύονται στις ασθενείς δεν έχει πιστοποιηθεί.
Ψυχολογική υποστήριξη & Συμβουλευτική
Οι ασθενείς πρέπει να παραπέμπονται σε εξειδικευμένα κέντρα για συμβουλευτική σχετικά με τις δυνατότητες αναπαραγωγής. Η εξωσωματική γονιμοποίηση
με δότρια ωαρίων είναι συχνά η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή, δε συστήνεται όμως σε ασθενείς με σύνδρομο Turner λόγω του κινδύνου ρήξης της αορτής κατά
την κύηση. Η απροσδόκητη υπογονιμότητα αποτελεί μια διάγνωση τροποποιητική της ζωής της έφηβης και νέας γυναίκας. Η μειωμένη αυτοεκτίμηση και
συναισθηματική δυσφορία που παρατηρούνται συχνά, καθιστούν, όπως και σε κάθε χρόνιο νόσημα, εξαιρετικά σημαντική την ψυχολογική υποστήριξη των
ασθενών αυτών.
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Ακράτεια ούρων από προσπάθεια.
Ποια είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία;
Κωνσταντίνος Μπλάνας

Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Αθήνα
Ορισμός - τύποι ακράτειας ουρων
Ως ακράτεια ούρων ορίζεται κάθε ακούσια έξοδος ούρων από την ουροδόχο κύστη. Αποτελεί συχνό και σοβαρό πρόβλημα υγείας με βλαπτικές συνέπειες
οικονομικές και κοινωνικές, επιφέρει την ανάγκη για χειρουργικές επεμβάσεις ή για χρόνια εξακολούθηση θεραπευτικών παρεμβάσεων (φαρμακευτικών,
φυσικοθεραπειών κα). Υπάρχει εξάλλου το ενδεχόμενο περαιτέρω επιβάρυνσης της υγείας των ασθενών. Η ακράτεια ούρων είναι “under-reported”. Αρκετοί
ασθενείς μάλιστα δεν την παραδέχονται ακόμα και μετά από την αντικειμενική διαπίστωσή της κατά την κλινική εξέταση. Ακμάζει δε η βιομηχανία προϊόντων
ακράτειας για ενήλικες. Οι δύο συνηθέστεροι τύποι ακράτειας είναι η ακράτεια ούρων προσπαθείας και η επιτακτική ακράτεια. Υπάρχουν και άλλες μορφές
ακράτειας που αναφέρονται κατωτέρω:
-μικτή (προσπαθείας και επιτακτική)
-συνεχής (συρίγγια, συγγενείς ανωμαλίες)
-2οπαθής σε νευρολογικά νοσήματα, κακώσεις
-λειτουργική ακράτεια (κινητικά προβλήματα, γήρας)
-υπερχείλιση
-giggle incontinence (εφηβεία)
-post-voiding
Αντιμετώπιση ακράτειας ούρων προσπάθειας
Η αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων προσπαθείας είναι κατά ένα μέρος συντηρητική: η ασθενής εκπαιδεύεται και ενθαρρύνεται να εξασκεί τους μύες
του πυελικού εδάφους σύμφωνα με τις ασκήσεις kegel, συζητούνται τροποποιήσεις της δίαιτας και της πρόσληψης υγρών, συνιστάται απώλεια βάρους σε
υπέρβαρες ασθενείς, διακοπή του καπνίσματος, ρύθμιση αναπνευστικών προβλημάτων που προκαλούν χρόνιο βήχα και της δυσκοιλιότητας. Υπάρχουν
επίσης ειδικά σχεδιασμένοι πεσσοί για μείωση των φαινομένων ακράτειας σε ηλικιωμένες ασθενείς ή κατά περίσταση (πχ κατά την άσκηση ή τον χορό).
Η φαρμακολογία επίσης συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων προσπαθείας. Έχουν χρησιμοποιηθεί φάρμακα όπως: duloxetine, oestrogen,
imipramine κ.ά. Ιστορικά όμως η βασική αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων προσπαθείας είναι χειρουργική. Άνω των 200 επεμβάσεων έχουν περιγραφεί
σύμφωνα με τον άτλαντα χειρουργικής του Τe Linde. Σχηματικά θα μπορούσαμε να διακρίνουμε την ιστορία αυτή σε δύο εποχές. Την εποχή προ του TVT και
την εποχή μετά από το TVT. Στην εποχή προ του TVT συνυπήρχαν δεκάδες επεμβάσεις που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
Retropubic bladder neck suspensions
-Burch (1961)
-Marshall-Marchetti-Krantz (1949)
Needle suspension procedures
-Pereyra (1959) και πολλές τροποποιήσεις αυτής
Sling operations (Giordano 1907)
Kelly plication κατά την πρόσθια κολπορραφία
Burch/needle procedures/slings
Μεταξύ αυτών και σύμφωνα με πολλαπλές μελέτες και μετα-αναλύσεις επικράτησε και εθεωρείτο “gold standard” για μεγάλο διάστημα η κολποανάρτηση
Burch. Επέμβαση με καλά μακροχρόνια αποτελέσματα και καλό προφίλ ασφάλειας. Δίνει επίσης την δυνατότητα λόγω της κοιλιακής προσπέλασης για
διεξαγωγή άλλων ενδοκοιλιακών επεμβάσεων ταυτόχρονα. Η παρόμοιας αντίληψης Marshall-Marchetti-Krantz ουρηθροπηξία κατά την οποία ο αυχένας
της ουροδόχου κύστης αναρτάται στο περιόστεο της ηβικής σύμφυσης αντί για τον σύνδεσμο του Cooper (Burch) φάνηκε να υστερεί σε σχέση με την Burch.
Συγκεκριμένα οδηγεί σε μακρύτερη νοσηλεία, βραδύτερη αποκατάσταση της ούρησης και συνολικά περισσότερες επιπλοκές. Οι επεμβάσεις με την χρήση
βελόνης και ραμμάτων για την ανάρτηση του αυχένα της ουροδόχου κύστεως (Pereyra και συναφείς) συνδυάζουν κοιλιακή και κολπική προσπέλαση,
έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως και παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα (κατώτερα πάντως της Burch). Οι επεμβάσεις με την χρήση slings είχαν ένδειξη ως
επανεπέμβαση ή σε ανάγκη για περισσότερο «αποφρακτικού» τύπου επέμβαση σε ασθενείς με προεξάρχον στοιχείο στην παθοφυσιολογία της ακράτειας την
ενδογενή ανεπάρκεια του σφιγκτήρα της ουρήθρας-ISD. Έχουν δε ως μειονέκτημα και την ανάγκη απόσπασης διεγχειρητικά του μοσχεύματος.
Kelly plication
Η τοποθέτηση των ραμμάτων Kelly κατά την πρόσθια κολπορραφία είναι μία προσέγγιση δημοφιλής στον μέσο γυναικολόγο που είναι εξοικειωμένος με την
κολπορραφία, σύντομη, χωρίς ιδιαίτερες επιπλοκές αλλά και χωρίς εντυπωσιακά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της ακράτειας. Αφορά στην πτύχωση της
περιτονίας κάτωθεν της ουρήθρας με στόχο την ελάττωση του εύρους της ουρήθρας και/ή την κατασκευή στέρεου υπόβαθρου για την ουρήθρα.
Ενδεχομένως να έχει θέση στην περίπτωση ασθενούς με κυστεοκήλη που παραπονείται για ήπιας ή μέτριας βαρύτητας SUI χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται
κλινικά ή στον ουροδυναμικό έλεγχο. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων προσπαθείας.
Εποχή μετά TVT
Οι επεμβάσεις τοποθέτησης μιας λεπτής ταινίας υπό την μεσότητα της ουρήθρας (mid-urethral-tapes, TVT, TOT, TVT-O) αποτέλεσαν την επανάσταση στην

αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων προσπαθείας. Ήλθαν στην εποχή της επιδίωξης για όσο το δυνατόν ελάχιστη παρέμβαση στον ασθενή, σύντομης
νοσηλείας και συνολικά της «απλοποίησης» της χειρουργικής εμπειρίας για τους ασθενείς (minimally invasive approach). Συνιστώνται στην τοποθέτηση
μιας λεπτής ταινίας υπό την ουρήθρα μέσω είτε του οπισθοηβικού χώρου είτε δια του θυροειδούς τρήματος με σημεία εισόδου ή εξόδου στο υπογάστριο ή
στην βουβωνική χώρα. Όσον αφορά στην οπισθοηβική προσπέλαση (TVT) η ταινία μπορεί να τοποθετηθεί είτε με κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω είτε
αντιστρόφως. Έχει φανεί σύμφωνα με Cochrane review του 2015 ότι η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω είναι πιο αποτελεσματική. Επίσης προκάλεσε
λιγότερες δυσχέρειες ούρησης, λιγότερες κακώσεις στην ουροδόχο κύστη και λιγότερες διαβρώσεις του κολπικού επιθηλίου. Αναφορικά με την προσπέλαση
δια του θυροειδούς τρήματος (TOT, TVT-O) υπάρχει η τεχνική τοποθέτησης της ταινίας από μέσα προς τα έξω και το αντίστροφο. Η ίδια Cochrane ανάλυση
έδειξε ότι οι προσεγγίσεις είναι εξίσου αποτελεσματικές. Όμως σημειώνονται περισσότερες δυσχέρειες ούρησης με την τοποθέτηση μέσα προς τα έξω, αν
και οι διατρήσεις του κολπικού επιθηλίου με την βελόνη κατά την τοποθέτηση ήταν συχνότερες με την προσέγγιση έξω προς τα μέσα. Εάν συγκριθούν
η οπισθοηβική με την διαθυροειδική προσπέλαση, ερώτημα που απασχόλησε από νωρίς και απασχολεί ακόμα την επιστημονική κοινότητα, προκύπτουν
τα εξής συμπεράσματα: Η αποτελεσματικότητα των δύο τεχνικών τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσο/μακροπρόθεσμα φαίνεται να είναι παρόμοια τόσο
υποκειμενικά όσο και όπως διαπιστώνεται αντικειμενικά. Βραχυπρόθεσμα (εντός έτους από την επέμβαση) η βελτίωση αγγίζει το 97-98% ενώ μετά την
πενταετία διατηρείται πέριξ του 90%). Οι οπισθοηβικές επεμβάσεις συνοδεύονται από περισσότερη νοσηρότητα σε σχέση με τις διαθυροειδικές, αν και
οι συνολικές επιπλοκές παραμένουν σπάνιες. Πιο συγκεκριμένα οι κακώσεις αγγείων και σπλάγχνων, η απώλεια αίματος, η διάρκεια του χειρουργείου και
η παραμονή στο νοσοκομείο ήταν μεγαλύτερες με την οπισθοηβική προσπέλαση. Επίσης η διάτρηση της ουροδόχου κύστης ήταν συχνότερη όπως και ο
πόνος στο υπογάστριο. Αντιθέτως ο πόνος στην βουβωνική χώρα ήταν συχνότερος στην διαθυροειδική προσπέλαση, όμως οι μετεγχειρητικές δυσχέρειες
στην ούρηση ήταν λιγότερες. Οι διαβρώσεις του κολπικού επιθηλίου είναι σπάνιες και στις δύο τεχνικές, περίπου 2-2,5%. Τέλος αναφέρεται ότι η ανάγκη για
επανεπέμβαση για αποκατάσταση ακράτειας ούρων ήταν αρκετά συχνότερη στο διαθυροειδικό γκρουπ. Εξέλιξη των mid-urethral-tapes (MUT) απετέλεσαν
οι μίνι-ταινίες (mini-slings) που τοποθετούνται υπο-ουρηθρικά με μία μόνο τομή στο κολπικό επιθήλιο κάτωθεν της μεσότητας της ουρήθρας. Σκοπός ήταν
η σημαντική μείωση των επιπλοκών που σχετίζονται με τις επικρατούσες σήμερα τεχνικές (TVT, TOT, TVT-O). Συγκεκριμένα εφόσον η ταινία δεν διαπερνά
τον οπισθοηβικό χώρο ούτε το θυροειδικό τρήμα αποκλείονται επιπλοκές όπως οι σοβαρές κακώσεις σπλάγχνων/αγγείων, τα αιματώματα, η διάτρηση
της ουροδόχου κύστης, ο πόνος στην βουβωνική χώρα κτλ. Σε πρόσφατο Cochrane review του 2014, αξιολογήθηκαν οι μίνι-ταινίες με αποτελέσματα όχι
ενθαρρυντικά. Συγκεκριμένα φάνηκαν λιγότερο αποτελεσματικές από τις MUT και μάλιστα χωρίς να επιβεβαιώνεται το εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας που
υπόσχονταν. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το καλύτερα μελετημένο από αυτά τα μίνι-σλινγκ, δηλαδή το TVT-Secur το οποίο είχε μελετηθεί στις περισσότερες
εργασίες που περιλήφθησαν στην Cochrane review έχει ήδη αποσυρθεί από την κυκλοφορία λόγω μειωμένης αποτελεσματικότητας.
Ογκωτικοί παράγοντες (bulking agents)
Κατάλληλα υλικά ενίονται κατά την κυστεοσκόπηση υποβλεννογόνια πέριξ της έκφυσης της ουρήθρας με στόχο την σύγκλειση του αυλού της. Η έγχυση
δύναται να είναι ενδοουρηθρική ή περιουρηθρική. Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι ποικίλων ειδών: Κολλαγόνο, σωματίδια άνθρακα, συμπολυμερή
αιθυνυλ-βινυλ-αλκοόλης, υδροξυλαπατίτης ασβεστίου, μικροσωματίδια σιλικόνης, αυτόλογα υλικά (λίπος, χόνδροι, κολλαγόνο, μυοβλάστες). Είναι διαδικασία
που μπορεί να εκτελεστεί σε οut-patient βάση. Αποτελεί καλή επιλογή για “εύθραυστους” ασθενείς, σε αποτυχία προηγούμενου χειρουργείου και σε ασθενείς
με ενδογενή ανεπάρκεια σφιγκτήρα-ISD. Τα αποτελέσματα είναι παροδικά, οπότε προκύπτει ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας. Σχετικά συχνή επιπλοκή
είναι η επίσχεση των ούρων, συνεπώς η ασθενής θα πρέπει να είναι σε θέση να καθετηριάζει την ουροδόχο κύστη της.
Τεχνητός σφιγκτήρας
Επιφυλάσσεται ως λύση ανάγκης σε αποτυχία άλλων μεθόδων. Εμπειρία υπάρχει κυρίως σε άνδρες ασθενείς ύστερα από προστατεκτομή.
Laser θεραπεία ακράτειας
Πρόσφατες δημοσιεύσεις αναφέρουν σχετικά καλά αποτελέσματα στην ήπια/μέτρια ακράτεια ούρων ύστερα από εφαρμογή laser στο κολπικό επιθήλιο. Πιο
εμπεριστατωμένες μελέτες ίσως βοηθήσουν να διασαφηνιστεί εάν υπάρχει ρόλος για το laser στην αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων.
Η καλύτερη επέμβαση;
Για να διαπιστωθεί από το πλήθος των εναλλακτικών μεθόδων που ιστορικά βρήκαν την θέση τους στην φαρέτρα της αντιμετώπισης της ακράτειας ούρων
προσπαθείας η καλύτερη επέμβαση θα έπρεπε ιδεωδώς:
α) Να σχεδιαστεί και να εκπονηθεί προοπτική μελέτη με ασθενείς παρόμοιων χαρακτηριστικών που έχουν ουροδυναμική διάγνωση και τυχαιοποιούνται σε
μία από τις διαθέσιμες επεμβάσεις που γίνεται επίσης από τυχαιοποιημένο χειρουργό.
β) Να υπάρχει μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών βάσει συμφωνημένων κριτηρίων
Κάτι τέτοιο μοιάζει όχι πιθανό. Οι αποφάσεις συνεπώς για την διαχείριση των ασθενών θα πρέπει να βασίζονται στις διαθέσιμες πληροφορίες. Ήδη
τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν αποδείξει την συγκρισιμότητα σε αποτελεσματικότητα των MUT με τα προηγούμενα “gold standards” αλλά με σημαντικά
λιγότερες επιπλοκές. Συνεπώς δεν θα ήταν υπερβολικό να συμπεράνει κανείς ότι το νέο “gold standard” υπάρχει και είναι οι ταινίες TVT, TOT, TVT-O με
αδιευκρίνιστη την μεταξύ τους υπεροχή. Φυσικά δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι η λαπαροσκοπική προσέγγιση στην κολποανάρτηση Burch αποτελεί
εναλλακτική επιλογή όταν είναι διαθέσιμες ανώτερες λαπαροσκοπικές δεξιότητες και υπόσχεται ταχύτερη ανάρρωση της ασθενούς σε σχέση με την
λαπαροτομία. Η εγκατάλειψη παλαιότερων τεχνικών δεν είναι σώφρων κίνηση. Διατηρούν τις ενδείξεις τους σε ειδικές κατηγορίες ασθενών, φέρουν
σωρευμένη εμπειρία αποτελεσματικότητας και ασφάλειας και παρά τις δυσκολίες που ενέχονται στην εκπαίδευση νέων χειρουργών σε πολλαπλές επεμβάσεις,
αυτή θα ήταν μια εφικτή στρατηγική τουλάχιστον σε ορισμένα κέντρα αναφοράς για Διαταραχές Πυελικού Εδάφους.

Προγεστερόνη για επαπειλούμενες και καθ’έξιν αποβολές.
Αποτελέσματα μετα-αναλύσεων
Κωνσταντίνος Νταφόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Η προγεστερόνη επιδρά στο ενδομήτριο και είναι απαραίτητη για την εμφύτευση του εμβρύου και τη διατήρηση της κύησης. Πιο συγκεκριμένα, μετά την
εμφύτευση η προγεστερόνη τροποποιεί την ανοσολογική απάντηση της εγκύου ώστε να αποφευχθεί η απόρριψη του κυήματος και προκαλεί χάλαση των
λείων μυικών ινών του μυομητρίου. Οι επαπειλούμενες εκτρώσεις χαρακτηρίζονται από κολπική αιμόρροια, με κλειστό τράχηλο και βιώσιμο έμβρυο, ενώ
ως καθ’έξιν εκτρώσεις ορίζεται η απώλεια δύο ή περισσοτέρων διαδοχικών κυήσεων. Η πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση (2011) δύο μελετών σχετικά με τις
επαπειλούμενες εκτρώσεις δεν έδειξε υπεροχή της χορήγησης προγεσταγόνων σε σχέση με placebo στη μείωση του κινδύνου αποβολής (RR 0.47; 95% CI
0.17-1.30). Όσον αφορά στις καθ΄έξιν εκτρώσεις, η πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση (2013) έδειξε σημαντική μείωση της πιθανότητας αποβολής με τη χορήγηση
προγεσταγόνων σε ζευγάρια με τρεις ή περισσότερες αυτόματες εκτρώσεις (OR 0.39; 95% CI 0.21 to 0.72). Ωστόσο, η μεθοδολογική ποιότητα των μελετών
που συμπεριλήφθηκαν δεν ήταν υψηλή. Στην ίδια μελέτη, η μετα-ανάλυση μελετών που αφορούσαν σε δύο ή περισσότερες αυτόματες εκτρώσεις, δεν έδειξε
βελτίωση με τη χρήση της προγεσταγόνων (OR 0.68; 95% CI 0.43 to 1.07). Συνεπώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ικανές ενδείξεις που να υποστηρίζουν τη
χρήση προγεσταγόνων στην αντιμετώπιση των επαπειλούμενων εκτρώσεων και απαιτούνται μεγάλες, κατάλληλα σχεδιασμένες προοπτικές τυχαιοποιημένες
μελέτες. Το εύρημα της μείωσης της πιθανότητας αποβολής σε γυναίκες με περισσότερες των τριών καθ’έξιν εκτρώσεις απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

Πρόληψη καρκίνου του μαστού. Είναι δυνατή και πώς;
Γρηγόρης Ξεπαπαδάκης

Χειρουργός μαστού MD,PhD, Δ/ντής Κλινικής Μαστού,Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική “Ρέα”
Ο καρκίνος του μαστού εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο συχνά διαγνωσθέντα καρκίνο ανάμεσα στις γυναίκες στις ΗΠΑ, με μέση ηλικία κατά τη διάγνωση τα 61 έτη 1,2.
Το 2013 διαγνώστηκαν 232340 νέες περιπτώσεις διηθητικού καρκίνου του μαστού και 64640 περιπτώσεις DCIS 3. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα επιδημιολογικά στοιχεία
αναδεικνύουν την εμφάνιση 1,7 εκατομμυρίων νέων περιπτώσεων μέσα στο 2012, αριθμός που αντιστοιχεί στο 25% όλων των νέων περιπτώσεων καρκίνου στις
γυναίκες 4. Στη σύγχρονη εποχή, μετά από ανάλυση των στοιχείων, προκύπτει ότι 1 στις 8 γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο του μαστού στη διάρκεια της ζωής της, ενώ ο
αντίστοιχος κίνδυνος τη δεκαετία του ’70 ήταν 9,09% (περίπου 1 στις 11). Εκτός από την υψηλή επίπτωση, ο καρκίνος του μαστού αντιπροσωπεύει και τη δεύτερη αιτία
θανάτου οφειλόμενου σε καρκίνο, αφού μόνο ο καρκίνος του πνεύμονα παρουσιάζει μεγαλύτερη θνητότητα. Η American Cancer Society κατέγραψε το 2013 39620
θανάτους που σχετίζονταν με τον καρκίνο του μαστού. Σε μια συζήτηση σχετικά με τη γενετική του καρκίνου στο περιοδικό Science, οι Vogelstein et al. είχαν επισημάνει
με νόημα ότι στις νόσους του καρδιαγγειακού συστήματος και τις λοιμώξεις λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την πρόληψη παρά για τη θεραπεία τους σε προχωρημένο
στάδιο. Κάτι τέτοιο, ενώ φαίνεται επιβεβλημένο, λόγω της επίπτωσης και της θνητότητας, δεν παρατηρείται στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού. Αυτό από τη μία
γεννά απορία κι από την άλλη ελπίδα για την έκταση του περιορισμού του φορτίου της συγκεκριμένης νόσου, όταν υιοθετηθούν τα κατάλληλα πρότυπα πρόληψής της.
Μη λησμονούμε, άλλωστε, ότι οι ευεργετικές συνέπειες από μια τέτοια συνεπή προσπάθεια θα είναι ανυπολόγιστες τόσο στο επίπεδο της σωματικής και ψυχικής υγείας
των ωφελουμένων και του οικείου περιβάλλοντός τους, όσο και στο επίπεδο της λειτουργικότητας και της εξοικονόμησης πόρων του Συστήματος Υγείας. Δύο είναι οι
κατευθύνσεις προς τις οποίες θα πρέπει να προσανατολιστούμε στην πορεία της πρόληψης. Η μία αφορά την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής και θα πρέπει να
στοχεύει όλο τον πληθυσμό και η άλλη την ιατρική παρέμβαση (φαρμακευτική ή χειρουργική) που απευθύνεται στις γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου
του μαστού. Τα πιο ευρέως διαδεδομένα μοντέλα υπολογισμού του σχετικού κινδύνου είναι του Gail και του Claus 5,6, ενώ άλλα όπως το BRCAPRO και το Tyler-Cuzick,
λαμβάνουν υπόψη τους και την κατάσταση των φορέων μεταλλάξεων BRCA-1/2 7,8. Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, από την εφαρμογή τέτοιων πρακτικών πρόληψης
θα ήταν δυνατόν να προληφθούν περίπου οι μισές περιπτώσεις καρκίνου του μαστού. Στη συνιστώσα των συνηθειών υγιεινού τρόπου ζωής, εξέχουσα θέση καταλαμβάνει
η διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους. Το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση προκύπτει από το γεγονός ότι το σωματικό λίπος σε νεαρές ηλικίες μειώνει τον
κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Ωστόσο η λιπώδης μετατροπή των ανδρογόνων σε οιστρογόνα μετά την εμμηνόπαυση αυξάνει το ποσοστό των τελευταίων με συνέπεια
την αύξηση του σχετικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, σε μετα-ανάλυση των Renehan et al., υπολογίστηκε ότι κάθε αύξηση 5 kg/m2 του BMI, αυξάνει αντίστοιχα τον
κίνδυνο μετεμμηνοπαυσιακού καρκίνου του μαστού κατά 12% 9. Αντίστροφα έχει βρεθεί ότι γυναίκες που δεν έκαναν ποτέ χρήση ορμονών μετά την εμμηνόπαυση,
έχασαν 10 ή περισσότερα kg και κατάφεραν να διατηρήσουν την απώλεια αυτή, είχαν 50% μειωμένο κίνδυνο καρκίνου μαστού σε σύγκριση με εκείνες που είχαν
σταθερό βάρος μετά την εμμηνόπαυση 10. Αντίστοιχα ευεργετικές συνέπειες με τη διατήρηση φυσιολογικού βάρους προκύπτουν και από την εξάλειψη της φυσικής
αδράνειας, είτε αυτή εκφράζεται ως έντονη ή μέτριας έντασης άσκηση. Γυναίκες που περπατούσαν τουλάχιστον 7 ώρες την εβδομάδα μείωσαν τον κίνδυνο καρκίνου
του μαστού κατά 14% σε σύγκριση με εκείνες που περπατούσαν λιγότερο από 3 ώρες, ενώ η μείωση έφτασε το 25%, όταν η σύγκριση έγινε με γυναίκες λιγότερο
δραστήριες 11. Το μεγαλύτερο όφελος πάντως από τη φυσική δραστηριότητα δεν προκύπτει από την έντασή της, αλλά από το κατά πόσον ακολουθείται με συνέπεια τόσο
σε νεαρές ηλικίες (12-22 ετών) όσο και αργότερα σε όλη τη διάρκεια της ζωής 12. Άλλος ένας παράγοντας που δύναται να τροποποιηθεί κι έχει ενοχοποιηθεί για την
ανάπτυξη καρκίνου του μαστού είναι η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Για κάθε αύξηση της πρόσληψης αλκοόλ κατά 10g την ημέρα, ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού
αυξάνεται κατά 7-10%, ενώ σε μεγαλύτερη κατανάλωση (τουλάχιστον 2 ποτά την ημέρα) η αύξηση του κινδύνου εκτοξεύεται στο 51% 13,14,15. Σε ό,τι αφορά άλλες
διαιτητικές επιλογές, έχει καταδειχθεί ότι η κατανάλωση 50g κόκκινου κρέατος ημερησίως επιπλέον (προτεινόμενη πρόσληψη 140g/d) οδηγεί σε αύξηση του κινδύνου
κατά 12% 16. Αντίθετα, η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και μια δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες μειώνει τον κίνδυνο από 20-50% 17,18. Συνοπτικά μιλώντας για τις
υπόλοιπες επιλογές του τρόπου ζωής που θα μπορούσαν να τροποποιηθούν και να παρέχουν προληπτική δράση, σε αυτές περιλαμβάνονται ο θηλασμός στις μητέρες

(συνιστώμενη διάρκεια 1 έτους για όλα τα τέκνα 19), καθώς και η αποφυγή κατά το δυνατόν ορμονών (οιστρογόνων με/χωρίς προγεστερόνη) μετά την εμμηνόπαυση 20.
Τέλος, αποδεδειγμένα όφελος προς την κατεύθυνση της πρόληψης προκύπτει από την αποφυγή της έκθεσης σε ακτινοβολία21. Οι υπόλοιποι παράγοντες κινδύνου που
κατά καιρούς έχουν ενοχοποιηθεί για τον καρκίνο του μαστού δε συγκαταλέγονται σε αυτούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη είτε γιατί δεν μπορούν
να τροποποιηθούν (ηλικία, εθνικότητα, γενετική/ οικογενειακό ιστορικό, ηλικία εμμηναρχής) είτε γιατί δεν έχει αποδειχθεί το μέγεθος του οφέλους από την τροποποίησή
τους ούτως ώστε να καταστούν κατευθυντήριες οδηγίες (εμφυτεύματα μαστού, αποσμητικά, στρες, ακόμα και κάπνισμα). Τον Ιούλιο του 2013, η American Society of
Clinical Oncology (ASCO) επικαιροποίησε τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση φαρμακολογικών παραγόντων προκειμένου να μειωθεί η επίπτωση του καρκίνου του
μαστού 22. Σύμφωνα με αυτές, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης ταμοξιφαίνης (20mg την ημέρα) σε γυναίκες (μεγαλύτερες των 35 ετών) με αυξημένο
κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, εναλλακτικοί χημειοπροφυλακτικοί παράγοντες είναι η ραλοξιφαίνη (60mg την ημέρα για 5 έτη) και
η εξεμεστάνη (25mg την ημέρα για 5 έτη). Σε μελλοντικές κατευθυντήριες οδηγίες, το πιθανότερο είναι ότι θα συμπεριληφθεί και η χορήγηση αναστροζόλης. Ως
αυξημένου κινδύνου για καρκίνο του μαστού θεωρούνται οι γυναίκες εκείνες με απόλυτο κίνδυνο ≥ 1,66% με προβολή στην επόμενη 5-ετία ή οι γυναίκες με LCIS ή
άτυπη υπερπλασία. Η χορήγηση ταμοξιφαίνης και ραλοξιφαίνης αντενδείκνυται σε γυναίκες με ιστορικό εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης, πνευμονικής εμβολής,
αγγειακού εγκεφαλικού ή ισχαιμικού επεισοδίου, στις εγκύους και σε παρατεταμένες περιόδους ακινησίας. Προς το παρόν, δεν έχουν πραγματοποιηθεί τυχαιοποιημένες
μελέτες φάσης III που να διερευνούν την προστατευτική επίδραση της ραλοξιφαίνης και των αναστολέων αρωματάσης σε φορείς μεταλλάξεων BRCA-1/2. Ωστόσο,
υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα όσον αφορά την αντίστοιχη επίδραση της ταμοξιφαίνης, η οποία δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική προφυλακτική επίδραση
ενάντια στον καρκίνο του μαστού στον παραπάνω πληθυσμό γυναικών 23. Υπάρχουν κι άλλοι φαρμακολογικοί παράγοντες υπό διερεύνηση, όπως είναι τα ΜΣΑΦ και τα
φάρμακα εναντίον του διαβήτη. Μέχρι σήμερα, από καμία μελέτη δεν προκύπτει η μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού μετά τη χορήγηση ασπιρίνης,
ακεταμινοφαίνης ή άλλων ΜΣΑΦ. Η χρήση ασπιρίνης βρέθηκε μόνο να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου θανάτου από καρκίνο του μαστού 24. Η υπερινσουλιναιμία
είναι γνωστό ότι αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για καρκίνο του μαστού25. Μετα-ανάλυση έχει αποδείξει την προφυλακτική εναντίον του καρκίνου του
μαστού χορήγηση μετφορμίνης σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση με διαβήτη26. Τέλος, έχει φανεί από μελέτες ότι η 27-υδροξυχοληστερόλη, ένας μεταβολίτης της
χοληστερόλης, έχει παρόμοια δράση με τα οιστρογόνα και προάγει τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων του μαστού 27. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση
της μετφορμίνης, έτσι και στην περίπτωση των στατινών απαιτούνται τυχαιοποιημένες μελέτες για να αποδείξουν την προφυλακτική ή μη δράση τους ενάντια στον
καρκίνο του μαστού. Οι χειρουργικές παρεμβάσεις μείωσης του κινδύνου καρκίνου του μαστού θα πρέπει να τίθενται υπό κρίση σε περιπτώσεις βεβαρημένου
οικογενειακού ιστορικού καρκίνου του μαστού και/ή ωοθηκών και σε περιπτώσεις φορέων μεταλλάξεων BRCA-1/2 28. Αρκετές είναι οι μελέτες εκείνες που έχουν
αναδείξει το γεγονός ότι η αμφοτερόπλευρη προφυλακτική μαστεκτομή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού σε ποσοστό έως και 90% σε
περιπτώσεις γυναικών μετρίου προς υψηλού κινδύνου και σε φορείς μεταλλάξεων BRCA-1/2 29-32. Επιπρόσθετα, μείωση του σχετικού κινδύνου μπορεί να επιτευχθεί και
με την αμφοτερόπλευρη προφυλακτική σαλπιγγο-ωοθηκεκτομή σε φορείς των παραπάνω μεταλλάξεων33. Αυτό οφείλεται πιθανότατα στη μείωση της έκθεσης σε
οιστρογόνα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη μελέτη των Eisen et al., μετά από σαλπιγγο-ωοθηκεκτομή η μείωση του κινδύνου ήταν 56% σε φορείς BRCA-1 και 46% σε
φορείς BRCA-2. Όταν μάλιστα η συγκεκριμένη επέμβαση πραγματοποιείται πριν την ηλικία των 40 ετών η μείωση του κινδύνου είναι ακόμα μεγαλύτερη. Στα
μειονεκτήματα της επιλογής της χειρουργικής παρέμβασης μείωσης του κινδύνου περιλαμβάνονται η αυξημένη πιθανότητα οστεοπόρωσης, καρδιαγγειακής νόσου
σχετιζόμενης με πρόωρη εμμηνόπαυση, αγγειοκινητικά συμπτώματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, καθώς και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις από την προφυλακτική
μαστεκτομή. Παρόλα αυτά, οι γυναίκες θα πρέπει να συνομιλήσουν με το γιατρό τους για τους κινδύνους και τα οφέλη από μια τέτοια επιλογή και τις δυνατότητες για
αποκατάσταση του μαστού τους. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι όσο πιο νωρίς στη διάρκεια της ζωής μια γυναίκας υιοθετηθούν
πρακτικές πρόληψης τόσο πιο μεγάλα θα είναι τα οφέλη. Τέτοιες πρακτικές που αφορούν τον τρόπο ζωής και μπορούν να τροποποιηθούν παρέχοντας αποδεδειγμένο
όφελος είναι η διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους, η φυσική δραστηριότητα (τουλάχιστον 30min/d), η περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ (≤4 ποτά/wk), η
περιορισμένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος (140g/d), η δίαιτα πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και φυτικές ίνες, ο θηλασμός (1 έτος για όλα τα τέκνα) και η αποφυγή
λήψης οιστρογόνων με/χωρίς προγεστερόνη μετά την εμμηνόπαυση. Στις χημειοπροφυλακτικές παρεμβάσεις, ρόλο έχει η χορήγηση ταμοξιφαίνης, ραλοξιφαίνης και
εξεμεστάνης σε γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού, καθώς και της μετφορμίνης σε διαβητικές μετά την εμμηνόπαυση. Τέλος, γυναίκες με βεβαρημένο
οικογενειακό ιστορικό και/ή μετάλλαξη BRCA-1/2, θα πρέπει να συζητήσουν αναλυτικά με το γιατρό τους το όφελος και τους κινδύνους από το ενδεχόμενο επιλογής της
προφυλακτικής μαστεκτομής και/ή ωοθηκεκτομής.
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Ιατρική ευθύνη χωρίς πταίσμα (no-fault) και σοβαροί τραυματισμοί
που σχετίζονται με τον τοκετό*
Αθανάσιος Παναγιώτου

Νοµική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
1. Εισαγωγή
Σφάλµατα και ανεπιθύµητα περιστατικά λαµβάνουν χώρα καθηµερινά κατά την παροχή ιατρικής φροντίδας αποτελώντας αναπόσπαστο κοµµάτι της άσκησης
της ιατρικής επιστήµης, όπως και κάθε άλλης δραστηριότητας στην οποία εµπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Με δεδοµένο πως η διαδικασία του τοκετού
είναι πολύ σηµαντική για τη µετέπειτα κινητική και πνευµατική ανάπτυξη του παιδιού (Eggermont, 2015), µερικοί τραυµατισµοί κατά τον τοκετό αποτελούν
ορισµένα από τα πιο σοβαρά ανεπιθύµητα περιστατικά κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας. Και τούτο, διότι ενδεχεται να προκαλέσουν στα βρέφη µόνιµες
αναπηρίες (κινητικές, αναπτυξιακές ή/και διανοητικές) (Birth Injury Guide, 2015; Siegal et al., 2008). Επιπρόσθετα, οι συναισθηµατικές και οικονοµικές
συνέπειες των τραυµατισµών αυτών είναι σοβαρές για ολόκληρη την οικογένεια µε τις ανάγκες, τόσο των παιδιών όσο και των οικογενειών τους να είναι
αυξηµένες. Αναµφισβήτητα, ένα ανεπαρκές και αναποτελεσµατικό σύστηµα ιατρικής ευθύνης επιδεινώνει τις συνέπειες αυτές.
2. Προβλήµατα Συστηµάτων Ιατρικής Ευθύνης από Πταίσµα
Τα συστήµατα ιατρικής ευθύνης παγκοσµίως διαιρούνται σε δύο γενικές κατηγορίες: τα συστήµατα ιατρικής ευθύνης από πταίσµα (fault/tort-based systems)
και τα συστήµατα ιατρικής ευθύνης άνευ πταίσµατος (no-fault). Στα πρώτα, η ιατρική ευθύνη και η αποζηµίωση εξαρτώνται από την αµέλεια/το σφάλµα
ιατρού. Τα συστήµατα no-fault, που λειτουργούν σε ορισµένες χώρες, δεν περιλαµβάνουν το σφάλµα ως προϋπόθεση της ιατρικής ευθύνης. Με βάση τη
διεθνή βιβλιογραφία, τα συστήµατα ιατρικής ευθύνης που βασίζονται στο σφάλµα αποδεικνύονται ανεπαρκή όσον αφορά τους θεµελιώδεις στόχους τους:
την αποτροπή της αµελούς/µη ασφαλούς ιατρικής φροντίδας, την αποτελεσµατική αποζηµίωση των ασθενών και των οικογενειών τους και την προαγωγή
της διορθωτικής δικαιοσύνης (Keeton et al., 1984).
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε σχετικές έρευνες από τις Η.Π.Α.:
• Μόνο ένα µικρό ποσοστό όσων πληρούν τα κριτήρια του νόµου για αποζηµίωση λόγω ιατρικής αµέλειας, πράγµατι στρέφονται στη δικαιοσύνη (Localio et
al. 1991; Studdert et al. 2000).
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• Συγχρόνως, µόνο ένας στους τέσσερις τραυµατισµούς που σχετίζονται µε νοσοκοµειακή περίθαλψη µπορούν να αποδοθούν σε ιατρικό σφάλµα/αµέλεια
(Brennan et al. 1991; Thomas et al. 2000)
• H πλειοψηφία των τραυµατισµένων ασθενών δεν έχουν πρόσβαση στο σύστηµα αποζηµίωσης
• Επιπλέον, εξαιτίας της γνωστής και αδιαµφισβήτητης αβεβαιότητας της έννοιας του σφάλµατος (Bovbjerg & Berenson 2005) στην πράξη µόνο σχετικά
σπάνια οι ενάγοντες/ασθενείς επικρατούν στις σχετικές δίκες (Baker 2005; Studdert et al. 2006).
Τα συστήµατα ιατρικής ευθύνης που βασίζονται στο σφάλµα/αµέλεια αφήνουν πολλούς ασθενείς που υπέστησαν τραυµατισµούς που θα µπορούσαν
να έχουν αποφευχθεί (preventable injuries) χωρίς αποζηµίωση (Baker 2005; Bovbjerg and Berenson 2005). Αυτό σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στην
αναποτελεσµατικότητά τους να διακρίνουν την αµελή από την άρτια ιατρική φροντίδα, µε συνέπεια να αποζηµιώνονται ασθενείς ανεξαρτήτως της ύπαρξης
σφάλµατος ή µη, µε την αρνητική έκβαση/αποτέλεσµα της ιατρικής πράξης να αποτελεί συχνά τον αποφασιστικό παράγοντα (Common Good, 2006). Η
συγκεκριµένη αδυναµία των συστηµάτων ιατρικής ευθύνης από πταίσµα οφείλεται στους εξής παράγοντες: τις αόριστες έννοιες για τη διατύπωση του
απαιτούµενου προτύπου επιµέλειας µε βάση το οποίο γίνεται η αξιολόγηση της συµπεριφοράς του ιατρού, η έλλειψη τεχνικών γνώσεων από τους δικαστές, οι
σηµαντικές αδυναµίες της διαδικασίας πραγµατογνωµοσύνης και της συµµετοχής των ιατρών ως µαρτύρων.
Στις παραπάνω αδυναµίες προστίθεται και η όχι σπάνια έλλειψη δικαιοσύνης και ισότητας των παραδοσιακών συστηµάτων ιατρικής ευθύνης λόγω:
i. των σηµαντικών καθυστερήσεων στην απονοµή της δικαιοσύνης
ii. της αδυναµίας των δικαστηρίων να αποζηµιώσουν αποτελεσµατικά τα θύµατα των σφαλµάτων και τις οικογένειές τους, ώστε η αποζηµίωση να
ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τους και να τους επαναφέρει στη θέση στην οποία θα βρίσκονταν εάν δεν είχε λάβει χώρα ο τραυµατισµός (βλ. σχετικά
µε το ζήτηµα την έρευνα των Vliamos & Chatzis, 2009)
iii. της έλλειψης συνέπειας/σταθερότητας των δικαστικών αποφάσεων σχετικά µε το ύψος της αποζηµίωσης (απόρροια και της οικονοµικής κρίσης)
Συνοπτικά: οι περισσότεροι ασθενείς δεν λαµβάνουν αποζηµίωση, µε πολλούς από αυτούς να µην στρέφονται καν στη δικαιοσύνη. Και από όσους το κάνουν,
πολλοί αποζηµιώνονται ανεπαρκώς, άλλοι αδικαιολογήτως (µιας δεν υπήρξε σφάλµα/ αµέλεια), και όλοι ανεξαιρέτως υφίστανται µακροχρόνιους δικαστικούς
αγώνες.
Αλλά και σχετικά µε τον έτερο βασικό τους στόχο, την αποτροπή ιατρικών σφαλµάτων, τα συστήµατα ευθύνης από πταίσµα φαίνεται να είναι ανεπαρκή. Αν και
θεωρητικά τα συστήµατα ιατρικής ευθύνης από πταίσµα αποτρέπουν την αµελή ιατρική φροντίδα, οι σχετικές έρευνες είναι περιορισµένες και µεθοδολογικά
αµφιλεγόµενες (Studdert et al. 2004). Άλλωστε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: αφενός πως εάν η ιατρική ευθύνη από πταίσµα πράγµατι αποτρέπει
την αµελή ιατρική φροντίδα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαπιστωθεί (Schwartz, 1994) και αφετέρου πως οι ιατροί προσπαθούν να προσφέρουν φροντίδα
υψηλής ποιότητας κυρίως λόγω επαγγελµατισµού και εκπαίδευσης.
Ωστόσο, το ιατρικό σφάλµα (η κεντρική νοµική έννοια µε βάση την οποία κατανέµεται ο θεραπευτικός κίνδυνος) καθώς και τα κριτήρια εξειδίκευσής του (π.χ.
το κριτήριο του µέσου συνετού ιατρού) (για περισσότερα βλ. Φουντεδάκη, 2003) χαρακτηρίζονται από αοριστία και πολυπλοκότητα, µε συνέπεια οι ιατροί
να µη γνωρίζουν µε ακρίβεια τι απαιτεί ο νόµος από αυτούς. Αυτό συχνά επηρεάζει αρνητικά τη συµπεριφορά τους οδηγώντας ορισµένους από αυτούς στην
υιοθέτηση πρακτικών για την προστασία τους από την ιατρική ευθύνη (βλ.αµυντική ιατρική).
Επιπρόσθετα, παρά το γεγονός πως ολοένα και περισσότερο δίδεται έµφαση στην ασφάλεια των ασθενών και τονίζεται ο ρόλος των συστηµικών παραγόντων
στην πλειονότητα των ανεπιθύµητων περιστατικών (βλ. ενδεικτικά To Err Is Human του Institute of Medicine των Η.Π.Α., τα Ευρωβαρόµετρα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ασφάλεια των ασθενών, τη Σύσταση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικα µε την ασφάλεια των
ασθενών, συµπεριλαµβανοµένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιµώξεων που συνδέονται µε την υγειονοµική περίθαλψη, την Οδηγία 2011/24/ΕΕ), τα
παραδοσιακά συστήµατα ιατρικής ευθύνης από πταίσµα αναπόφευκτα εστιάζουν στη συµπεριφορά του µεµονωµένου ιατρού για τους τραυµατισµούς κατά
την παροχή ιατρικής φροντίδας. Αυτό αναπόφευκτα έχει συνέπειες:
• την πρόκληση αισθηµάτων ενοχής και επαγγελµατικής µοµφής στους ιατρούς,
• την αποσιώπηση των σφαλµάτων εκ µέρους τους (ώστε να αποφύγουν να αποκαλύψουν πληροφορίες που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν εναντίον
τους)
• την µη αναφορά των σφαλµάτων σε συστήµατα αναφοράς ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των ασθενών
• την έλλειψη επικοινωνίας µε τους ασθενείς και, τέλος,
• την υπονόµευση της µάθησης από τα σφάλµατα (learning from errors) και της σχέσης ασθενούς-ιατρού (λόγω της απουσίας εξηγήσεων και απολογίας εκ
µέρους των ιατρών που διαπράττουν σφάλµατα).
3. Βασικές Αρχές και Θεµελιώδεις Στόχοι µιας πιθανής Μεταρρύθµισης: Οδικός Χάρτης για ένα Αποτελεσµατικό Σύστηµα Ιατρικής Ευθύνης
Τα προαναφερθέντα προβλήµατα, σε συνδυασµό µε τις αδυναµίες των συστηµάτων υγείας και κοινωνικής ασφάλισης δηµιουργούν εξαιρετικά δύσκολες
καταστάσεις για εκείνους που πιθανότατα υποφέρουν περισσότερο από τις καταστροφικές συνέπειες των τραυµατισµών κατά τον τοκετό: των παιδιών και
των οικογενειών τους. Συνεπώς, η ριζική µεταρρύθµιση του υπάρχοντος συστήµατος ιατρικής ευθύνης είναι απαραίτητη και η αρχή θα µπορούσε να γίνει από
αυτή την κατηγορία τραυµατισµών.
Είναι απαραίτητη µια τολµηρή δικαιοπολιτική προσέγγιση στο σύστηµα ιατρικής ευθύνης µέσω της πρότασης ενός εναλλακτικού συστήµατος, το οποίο
θα περιλαµβάνει σηµαντικές αλλαγές, δογµατικές και διαδικαστικές. Συγκεκριµένα η δηµιουργία ενός εναλλακτικού µηχανισµού επίλυσης των σχετικών
διαφορών, είναι απαραίτητο να συνδυαστεί µε µία θεµελιώδη δογµατική αλλαγή, την κατάργηση της αµέλειας/σφάλµατος ως βάσης της ιατρικής ευθύνης.
Σκοπός µας είναι να διατυπώσουµε τους θεµελιώδεις στόχους και τις βασικές αρχές του νέου συστήµατος, που βασίζονται στο εξής τρίπτυχο:
Α. Αποτελεσµατική αποζηµίωση
Οι ασθενείς θα πρέπει να αποζηµιώνονται και οι σχετικές διαφορές να επιλύονται
µε τρόπο γρήγορο, δίκαιο, οικονοµικό, συνεπή και δυνάµενο να προβλεφθεί (Studdert & Brennan, 2001). Το σφάλµα/ η αµέλεια ως το αποφασιστικό κριτήριο
για την κατανοµή του θεραπευτικού κινδύνου (και την αποζηµίωση) θα πρέπει να εγκαταλειφθεί εξαιτίας των γνωστών προβληµάτων του και της εγγενούς
του αβεβαιότητας. Άλλα περισσότερο λειτουργικά και βασισµένα/προσανατολισµένα στην επιστήµη κριτήρια θα πρέπει να υιοθετηθούν.

Β. Ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας της φροντίδας υγείας
Την ίδια στιγµή, το σύστηµα θα πρέπει να έχει ως βασικό στόχο να ενισχύει την ασφάλεια των ασθενών µέσω της διευκόλυνσης των πρωτοβουλιών για τη
βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής φροντίδας (Common Good, 2006). Τόσο η ασφάλεια των ασθενών όσο και η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών θα
πρέπει να βρίσκονται στο προσκήνιο των πολιτικών υγείας.
Γ. Διαφάνεια και συστηµική προσέγγιση στο σφάλµα
Άλλοι στόχοι-κλειδιά είναι η εδραίωση ενός κλίµατος ανοικτής συζήτησης σχετικά µε τα ανεπιθύµητα περιστατικά και η βελτίωση της σχέσης µεταξύ ιατρού
και ασθενούς. Το σύστηµα ιατρικής ευθύνης θα πρέπει να προάγει (κι όχι να υπονοµεύει) την ειλικρίνεια στη σχέση ασθενούς-ιατρού (Studdert & Brennan,
2001).
Ως εκ τούτου, η προαγωγή της συστηµικής προσέγγισης στα ιατρικά σφάλµατα είναι απαραίτητη. Αυτό δεν σηµαίνει πως οι ιατροί θα απολαµβάνουν ασυδοσία
ή πως η ευθύνη τους θα είναι περιορισµένη. Παρά το γεγονός πως οι υποθέσεις, όπου οι ασθενείς βλάπτονται από ανίκανους, επικίνδυνους, ή κακόβουλους
ιατρούς είναι σπάνιες, ακόµα και ένα σύστηµα που δε βασίζεται στο σφάλµα θα πρέπει να περιλαµβάνει µηχανισµούς για να αντιµετωπίζει τέτοιους ιατρούς
είτε άµεσα είτε µέσω της παραποµπής τους στα αρµόδια πειθαρχικά όργανα (Studdert & Brennan, 2001). Με άλλα λόγια, θα πρέπει να υπάρξει ισορροπία
ανάµεσα στη συστηµική προσέγγιση στα σφάλµατα και στην ανάγκη απόδοσης ευθυνών σε µεµονωµένους ιατρούς, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο (Wachter,
2015).
4. Επίλογος
Από τα παραπάνω, λοιπόν, είναι προφανές πως τα παραδοσιακά συστήµατα ιατρικής ευθύνης από πταίσµα παρουσιάζουν εγγενείς αδυναµίες, που τα
καθιστούν αναποτελεσµατικά για τους τραυµατισµένους ασθενείς και τις οικογένειές τους, για τους ιατρούς και για τους µελλοντικούς ασθενείς. Συνεπώς, είναι
απαραίτητο να αναζητηθούν εναλλακτικά µοντέλα ιατρικής ευθύνης στα οποία η αποζηµίωση θα βασίζεται σε κριτήρια ξεκάθαρα, προσανατολισµένα στην
επιστήµη, τα σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα και τις βέλτιστες ιατρικές πρακτικές και θα έχουν ως βασικούς πυλώνες την αποτελεσµατική αποζηµίωση, την
ασφάλεια των ασθενών και τη διαφάνεια σχετικά µε τα ιατρικά σφάλµατα. Δεδοµένου ότι µία ριζική αλλαγή στο σύστηµα ιατρικής ευθύνης, αναπόφευκτα,
συνεπάγεται και οικονοµικές συνέπειες επηρεάζοντας και άλλους τοµείς του συστήµατος υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, η αρχή θα µπορούσε να γίνει από
τους σοβαρούς τραυµατισµούς κατά τον τοκετό. Οι τελευταίοι -αν και λαβάνουν χώρα σπάνια- έχουν σηµαντικές επιπτώσεις, τόσο στα παιδιά όσο και στις
οικογένειές τους. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε στοχευµένη ή γενικότερη µεταρρύθµιση του συστήµατος ιατρικής ευθύνης απαιτεί εκτεταµένη έρευνα και
µελέτη όλων των πτυχών και των πιθανών συνεπειών της.
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Ορμονική αντισύλληψη. Πρόσφατες φαρμακολογικές εξελίξεις
Παντελής Τσίμαρης

PhD, IFEPAG Fellow, Μαιευτήρ Γυναικολόγος, Υπεύθυνος Τμήματος Παιδικής - Εφηβικής Γυναικολογίας
Μαιευτικής - Γυναικολογικής Γενικής Κλινικής «ΜΗΤΕΡΑ»
Η ορμονική αντισύλληψη παρέχεται με πολλαπλές διαφορετικές φαρμακοτεχνικές μορφές προκειμένου οποιαδήποτε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας να
ανακαλύψει αυτήν που της ταιριάζει περισσότερο. Η ηλικία της ενδιαφερόμενης, η μελλοντική αναπαραγωγική ικανότητα ή η περάτωση της τεκνοποιίας
αποτελούν μερικούς από τους καθοριστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τις προτιμήσεις της ενδιαφερόμενης. Παράλληλα φόβοι όπως η αύξηση του
σωματικού βάρους, η πιθανή καρκινογεννετική δυναμική και η ψυχολογική επιβάρυνση αναστέλλουν την συνέχιση χρήσης μιας κατά τα άλλα καλά ανεκτής
αντισυλληπτικής μεθόδου. Ειδικά πληθυσμιακά υποσύνολα όπως οι έφηβες, απαιτούν μια ειδική προσέγγιση με εμπιστευτικότητα έναντι των γονέων/
κηδεμόνων καθώς και μη αναγκαία συναίνεσης των τελευταίων. Οι μακράς διάρκειας αναστρέψιμες αντισυλληπτικές μέθοδοι καταλαμβάνουν την πλειοψηφία
των συγχρόνων βιβλιογραφικών αναφορών.
Σε κάθε αντισυλληπτική μέθοδο αντιστοιχεί ένα ποσοστό αποτυχίας μετά από την τέλεια εφαρμογή της μεθόδου καθώς και ένα δεύτερο ποσοστό μετά
από την συνήθη καθημερινή πρακτική της μεθόδου. Όσο περισσότερο απέχουν αυτά τα δύο ποσοστά τόσο περισσότερο απαιτείται η προσοχή της γυναίκας
που την χρησιμοποιεί. Το επιστημονικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην ανάδειξη των μεθόδων εκείνων οι οποίες θα καλύπτουν τις ανάγκες των λαμβανουσών
γυναικών και θα εμφανίζουν τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η διαρκείς ιατρική έρευνα καθημερινά αναδεικνύει νέα δεδομένα που αφορούν είτε στο
οιστρογονικό ή στο προγεστερονικό σκέλος της ορμονικής αντισύλληψης. Οι ιατροί πρέπει να κοινωνούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα εκάστης
διαφορετικής ορμονικής αντισυλληπτικής μεθόδου και να λαμβάνουν υπόψιν τις ανάγκες της χρήστριας. Ακρογωνιαίος λίθος της ενημέρωσης πρέπει να
είναι η ταυτόχρονη χρήση του ανδρικού προφυλακτικού, ανεξάρτητα της επιλεγείσας ορμονικής μεθόδου, προκειμένου να αποφεύγεται η διασπορά των
σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Ειδικοί πληθυσμοί όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι παχύσαρκες γυναίκες & οι γυναίκες μετά από βαριατρικές
επεμβάσεις, οι ασθενείς με HIV, οι γυναίκες μετά από μεταμόσχευση, καθώς και οι πάσχουσες από ογκολογικά, αυτοάνοσα ή άλλα χρόνια νοσήματα πρέπει
να τυγχάνουν ειδικής γνωμοδότησης και να συνεκτιμώνται οι αλληλεπιδράσεις των ήδη λαμβανουσών θεραπειών με την προσθήκη μιας ορμονικής
αντισυλληπτικής μεθόδου. Διαθέτουμε νεότερα δεδομένα τα οποία αφορούν σε παλαιότερες αντισυλληπτικές μεθόδους. Προκύπτουν νεότερες μέθοδοι με
πολλαπλά υποσχόμενα αποτελέσματα. Η ανάγκη για διαρκή ενημέρωση δεν αφορά μόνο στις γυναίκες λήπτριες αλλά κυρίως στους επαγγελματίες υγείας που
καλούνται να διαδραματίσουν τόσο συμβουλευτικό ρόλο όσο και εγγυητές της ορθής αβλαβούς χρήσης εκάστης μεθόδου.

Αντιμετώπιση ασθενών με BRCA1/2 μεταλλάξεις
Χριστίνα Τσιώνου

MD, Γυναικολογος - Χειρουργος Μαστου
Οι ασθενείς με μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA 1 και 2, εχουν αυξημένο κίνδυνο για καρκινο μαστου και ωοθηκών, αλλα και παγκρέατος, προστάτου και
καρκινου μαστου σε άνδρες(brca2) . Η έκφραση της γονιδιακής μετάλλαξης μπορει να ειναι διαφορετική στις διάφορες οικογένειες. Ο κίνδυνος για καρκινο
μαστου στις φερουσες μετάλλαξη στο Brca1 και μεχρι την ηλικία των 80 ειναι 67% , ενώ για καρκινο ωοθηκών περιπου 45%. Για την Brca2 μετάλλαξη ειναι
66% και 12% αντίστοιχα. Τα άτομα με γονιδιακή μετάλλαξη ειναι απαραίτητο να εχουν γενετική συμβουλευτική εκτός απο την ενημέρωση του κλινικού.
Οι αποφάσεις παίρνονται απο κοινού. Για μείωση του κινδύνου για καρκινο μαστου συστήνεται αμφοτεροπλευρη ωοθηκεκτομη+ σαλπιγγεκτομη,κυριως
σε προεμμηνοπαυσιακες γυναίκες , αμφοτεροπλευρη μαστεκτομη ενώ η χημειο προφύλαξη ( στις Brca2 ) περιπτώσεις. Για μείωση του καρκινου ωοθηκών
αμφοτεροπλευρη ωοθηκεκτομη/ σαλπιγγεκτομη, στην ηλικία 35-40 και αφου τεκνοποιήσουν. Στην περίπτωση που η ασθενής δεν δέχεται χειρουργικη
αντιμετώπιση, ετήσια μαστογραφια και MRI, οπως και εξαμηνιαία κλινική εξεταςη, προτείνονται. Για την μείωση του καρκινου ωοθηκών, έλεγχος με Ca125
και κολπικο υπερηχογράφημα απο την ηλικία των 30. Το όφελος του screening για τον καρκινο των ωοθηκών δεν εχει πλήρως επιβεβαιωθεί. Η θεραπευτική
αντιμετώπιση των γυναικών που εχουν νοσήσει γινεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικα του ογκου, ενω οι ασθενείς ενημερώνονται για κίνδυνο δεύτερης
κακοήθειας και ακολουθούν τις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγιες.

Δυσμηνόρροια στην εφηβική και αναπαραγωγική ηλικία
Παναγιώτης Χριστόπουλος

MD, MSc, PhD, IFEPAG, Μαιευτήρας Χειρουργός,Γυναικολόγος, Ειδικός Γυναικολόγος Παίδων Εφήβων, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών, Συντονιστής Παιδογυναικολόγων Ευρώπης, Director European Association Paediatric-Adolescent Gynaecology
Η πρώτη περίοδος αντιπροσωπεύει τη χρονική στιγμή που σηματοδοτεί το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην αναπαραγωγική φάση. Ωστόσο, για
πολλές γυναίκες η εμμηνορρυσία μπορεί να είναι επώδυνη, κατάσταση που ονομάζεται δυσμηνόρροια. Αυτό το πρόβλημα ταλαιπωρεί ένα μεγάλο
μέρος των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας· μάλιστα, σε ένα ποσοστό 10-15% τα συμπτώματα είναι τόσο έντονα που επηρεάζουν σε μεγάλο
βαθμό την καθημερινή ζωή τους. Υπάρχουν δύο τύποι δυσμηνόρροιας: η πρωτοπαθής, στην οποία δεν ανευρίσκεται κάποιος προφανής αιτιολογικός
παράγοντας, και η δευτεροπαθής, που οφείλεται κατά κανόνα σε υποκείμενη πυελική νοσολογική οντότητα. Το άλγος τυπικά, ξεκινά λίγες ώρες
πριν από την έναρξη της περιόδου και εντοπίζεται στο υπογάστριο. Είναι κωλικοειδές, διαρκεί συνήθως τις πρώτες μία με δύο ημέρες της εμμήνου
ρύσεως και μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά κράμπας. Είναι πιθανόν να συνοδεύεται από οσφυαλγία, ναυτία, εμετούς, κεφαλαλγία, συχνοουρία ή
αυξημένη κινητικότητα του εντέρου και μερικές φορές από έντονη ζάλη ή και λιποθυμικά επεισόδια. Τα επίπεδα των προσταγλανδινών αυξάνονται
κατά το δεύτερο ήμισυ του γυναικείου κύκλου. Όταν μία γυναίκα έχει έμμηνο ρύση, τα κύτταρα του ενδομητρίου απελευθερώνουν προσταγλανδίνες
καθώς αποπίπτουν, οι οποίες ευθύνονται για τις έντονες και επώδυνες συσπάσεις της μήτρας.
Τα συμπτώματα πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας συνήθως εκδηλώνονται μέσα στα πρώτα τρία έτη της ζωής της εφήβου ως γυναίκας. Μερικές φορές
μπορεί να εξαφανιστούν τελείως με την πάροδο της ηλικίας, άλλοτε πάλι συνεχίζονται σε όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας της γυναίκας
ή παρουσιάζουν ύφεση μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού. Η έντασή τους ποικίλλει ανά κύκλο. Με προσεκτική γυναικολογική εξέταση, λήψη
λεπτομερούς ιστορικού, και εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας (όπως, π.χ., υπερηχογράφημα πυέλου, καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος, τεστ
Παπανικολάου ή και απλές αιματολογικές εξετάσεις), μπορούμε να κατατάξουμε την δυσμηνόρροια και να προχωρήσουμε σε κατάλληλη θεραπευτική
αγωγή. Συνήθως χορηγούνται φάρμακα που αναστέλλουν τη σύνθεση προσταγλανδινών (ιβουπροφένη ή παρακεταμόλη και άλλα). Αποτελέσματα
μελέτης μας καταδεικνύουν ότι η ιβοπροφένη υπερτερεί σαφώς έναντι της παρακεταμόλης στην αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τη διάρκεια
της αντιμετώπισης του πόνου, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής της γυναίκας. Αλλά φάρμακα που βοηθούν είναι τα αναλγητικά και τα
σπασμολυτικά. Εναλλακτική θεραπεία είναι η λήψη αντισυλληπτικών δισκίων, τα οποία αναστέλλουν την ωορρηξία και σταματούν τον πόνο, διότι
ελαττώνονται οι προσταγλανδίνες. Η δευτεροπαθής δυσμηνόρροια συνήθως οφείλεται σε κάποιο υποκείμενο γυναικολογικό νόσημα, όπως πυελική
φλεγμονή, ινομυώματα μήτρας, ενδομητρίωση, κύστη ωοθήκης και άλλα. Η αντιμετώπιση της κατάστασης εξαρτάται από την υποκείμενη ανωμαλία.

Θ

INSTRUCTIONS TO AUTHORS (CHAPTERS / REVIEWS)
Chapter / review structure
Το κεφάλαιο πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:
Α. Περίληψη 150 - 200 λέξεων, άνευ υποδιαιρέσεων
(block abstract) και άνευ βιβλιογραφικών
αναφορών.
Β. Λέξεις κλειδιά (Keywords) maximum 6 να εμφανίζονται κάτω από την περίληψη.
Γ. Κυρίως κείμενο, με υποδιαιρέσεις, συνολικός αριθμός λέξεων από 1.200 - 1.400 και μέχρι 4 εικόνες (πίνακες, διαγράμματα, φωτογραφίες).
Δ. ‘Take home messages’, 5 - 8 γραμμές.
Ε. Περίληψη 150 - 200 λέξεων στην Αγγλική γλώσσα.
Μετάφραση της αρχικής περίληψης είναι αποδεκτή.
Βιβλιογραφία (References)
Ο μέγιστος αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών
(references) είναι 30. Η εμφάνιση των βιβλιογραφικών αναφορών στο κείμενο και στην βιβλιογραφική
λίστα πρέπει να βασίζεται στο σύστημα Vancouver.
Αυτό είναι το ‘αριθμημένο σύστημα’ όπου οι βιβλιογραφικές αναφορές αριθμούνται διαδοχικά, όπως εμφανίζονται στο κείμενο και ταξινομούνται με αριθμητική αλληλουχία στην βιβλιογραφική λίστα. Αν ο
αριθμός των συγγραφέων σε ένα άρθρο είναι πάνω
από 6 τότε θα εμφανίζονται μόνο οι 6 πρώτοι συγγραφείς και οι λέξεις et al. για τους υπόλοιπους. Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα υπάρχουν στο
‘Uniform Requirements for Manuscripts submitted to
Biomedical Journals’ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC3142758/

Β. Ονόματα των συγγραφέων (Επίθετο - όνομα).
Γ. Διευθύνσεις των συγγραφέων (κλινικές, νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα). Αμέσως μετά το όνομα
του συγγραφέα πρέπει να υπάρχει ένας δείκτης
(με μικρά γράμματα) και ο ίδιος δείκτης να εμφανίζεται πριν από την κατάλληλη διεύθυνση.
Δ. Ταχυδρομική διεύθυνση κάθε κέντρου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e - mail address για κάθε
συγγραφέα.
Ε. Σ υγγραφέας επικοινωνίας (Corresponding
author).
Ένα άτομο από την συγγραφική ομάδα για επικοινωνία κατά την διάρκεια της προετοιμασίας και
μετά την δημοσίευση του άρθρου. Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και e mail address είναι απαραίτητα.
Συντμήσεις (Abbreviations)
Συντμήσεις επιτρέπονται μόνο στο κυρίως κείμενο
και πρέπει να εμφανίζονται ομοιόμορφα σε όλο το
κείμενο.
Πίνακες και διαγράμματα
Πρέπει να περιλαμβάνονται στο κυρίως κείμενο του
άρθρου, να εμφανίζονται με αριθμητική αλληλουχία και να γίνεται παραπομπή από το κείμενο στον
αντίστοιχο πίνακα ή διάγραμμα.

Web references
Η πλήρης URL πρέπει να αναγράφεται με τα ονόματα των συγγραφέων και τις ημερομηνίες.

Φωτογραφίες
Πρέπει να υποβάλλονται χωριστά και να είναι σε
μορφή jpeg με ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi. Κάθε
φωτογραφία να έχει μια λεζάντα με σύντομο τίτλο
και σύντομη περιγραφή της εικόνας. Η λεζάντα να
μην είναι προσκολλημένη στην φωτογραφία.

Πληροφορίες στην σελίδα τίτλου
(Title page information )
Η αρχική σελίδα του άρθρου πρέπει να περιλαμβάνει
τις ακόλουθες πληροφορίες:
Α. Τίτλο του άρθρου, άνευ συντμήσεων.

Υποβολή των άρθρων
Τα άρθρα υποβάλλονται με e - mail, σε αρχείο MS
Word, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
a.platania@zita - management.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας 211 1001773, Fax 210 664 5176.
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