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Παπουτσής Δ., Ντόμαλη Α., Γκορέζη Η.,
Δασκαλάκης Γ., Μεσογίτης Σ., 

Παπαντωνίου Ν., Αντσακλής Α.

Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανε-

πιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

Η συμβολή της 
3D-υπερηχογραφίας 

στη διερεύνηση  
πυόμητρας 20 χρόνια 
μετά την τοποθέτηση 

ενδομητρικού 
σπειράματος (IUCD)

Περίληψη
Η 3D-υπερηχογραφία προσφέρει σημαντικές πληροφορίες στον
έλεγχο της θέσης των ενδομητρικών σπειραμάτων εντός της εν-
δομητρικής κοιλότητας. Η απεικόνιση της μήτρας στο στεφανι-
αίο επίπεδο (coronal view) έχει επιβεβαιωμένη διαγνωστική
αξία στη βιβλιογραφία όσον αφορά στην απεικόνιση της παθο-
λογίας της ενδομητρικής κοιλότητας, των ενδομητρικών σπει-
ραμάτων ή άλλου ξένου σώματος εντός της μήτρας. Αναφέρεται
πως η 2D-υπερηχογραφία αποτυγχάνει στο 9% των περιπτώσε-
ων να αναγνωρίσει την κακή θέση του ενδομητρικού σπειράμα-
τος. Αντίθετα, η 3D-υπερηχογραφία με την απεικόνιση της μή-
τρας σε coronal view, την περιστροφή της εικόνας στο χώρο,
την ενίσχυση της ποιότητας της εικόνας με σειρά ρυθμίσεων
(volume/surface rendering, high-pass filter, inversion mode)
μπορεί να αναδείξει ολόκληρο και όχι μέρος του σπειράματος
καθώς και το είδος του (T-shaped, Loop IUCD). Παρουσιάζουμε
περίπτωση ασθενούς ηλικίας 51 ετών με πυόμητρα μετά από 20
χρόνια από την τοποθέτηση ενδομητρικού σπειράματος άγνω-
στου τύπου. Στη συνέχεια γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογρα-
φίας για τα τελευταία δεδομένα του ρόλου της 3D-υπερηχογρα-
φίας στον έλεγχο της μετακίνησης ή αποβολής ενδομητρικού
σπειράματος. Η 3D-υπερηχογραφία στο περιστατικό μας παρεί-
χε εικόνες υψηλής ευκρίνειας και αν και δεν άλλαξε τη διαχείρι-
ση του περιστατικού, παρείχε ωστόσο σημαντικές πληροφορίες
για την ασφαλέστερη αντιμετώπιση της ασθενούς. 
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Λέξεις - κλειδιά: 3D-υπερηχογραφία, ενδομητρικό σπείρα-

μα, πυόμητρα 

Εισαγωγή
Η χρήση των ενδομητρικών σπειραμάτων
(IUCD-intrauterine contraceptive device)
αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες μορ-
φές αναστρέψιμης αντισύλληψης τα τελευ-
ταία 50 χρόνια1,2. Σήμερα έχει γίνει ακόμα
πιο δημοφιλής η χρήση τους με την εισαγωγή
IUCD με επικάλυψη χαλκού και με επικάλυ-
ψη προγεστερόνης ή συνθετικών προγεστα-
γόνων3. Ο δείκτης Pearl που εκφράζει τον
αριθμό των κυήσεων ανά 100 γυναίκες-έτη
που χρησιμοποιούν IUCD κυμαίνεται στη βι-
βλιογραφία μεταξύ 0.4-2.44. Οι περιπτώσεις
αποτυχίας της μεθόδου έχουν αποδοθεί σε
κακή τοποθέτηση IUCD στο 78% των περι-
πτώσεων4. Άλλες επιπτώσεις της κακής τοπο-
θέτησης IUCD είναι η ανώμαλη αιμορραγία
της μήτρας και το πυελικό άλγος5. 
Παρουσιάζουμε περίπτωση πυόμητρας 20
χρόνια μετά την τοποθέτηση IUCD, στην
οποία η εφαρμογή τρισδιάστατης-υπερηχο-
γραφίας (3D-US) έδωσε χρήσιμες πληροφο-
ρίες πριν από την υστεροσκοπική αφαίρεσή
του. Στη συνέχεια παρατίθενται βιβλιογραφι-
κά στοιχεία για τεχνικές παραμέτρους και
ρυθμίσεις που αφορούν το ρόλο της 3D-υπε-
ρηχογραφίας στην απεικόνιση ενδομητρικών
σπειραμάτων και κατά συνέπεια ξένων σω-
μάτων μέσα στην ενδομητρική κοιλότητα.   

Παρουσίαση περιστατικού

Ασθενής 51 ετών (άτοκος) προσήλθε στην
κλινική μας λόγω πυρετού (έως 38,3°C) από
3ημέρου και συνοδό άλγος υπογαστρίου με
αυξημένες κολπικές εκκρίσεις. Από το ατομι-
κό της αναμνηστικό αναφέρονταν η τοποθέ-
τηση ενδομητρικού σπειράματος πριν από 20
χρόνια περίπου σε νοσοκομείο αλλοδαπής
χώρας, χωρίς να έχει γίνει ποτέ υπερηχογρά-
φημα έσω γεννητικών οργάνων για την πιστο-
ποίηση της ακριβούς θέσης ή της διαπίστω-
σης της συνέχισης ύπαρξης του σπειράματος.
Κατά τη γυναικολογική εξέταση με κολπο-
διαστολείς διαπιστώθηκε τράχηλος βαρελοει-

δής στο μέγεθος με πυώδεις εκκρίσεις, χωρίς
την παρουσία των νημάτων του ενδομητρικού
σπειράματος να εξέρχονται από το έξω τρα-
χηλικό στόμιο. Κατά την αμφίχειρη γυναικο-
λογική εξέταση διαπιστώθηκε μήτρα σε πρό-
σθια κλίση και κάμψη, αυξημένου μεγέθους,
με έντονη ευαισθησία στην ψηλάφηση-μετα-
κίνηση του τραχήλου και του σώματος της μή-
τρας. Τα εξαρτήματα δεν ήταν ψηλαφητά.
Τέθηκε κλινικά η διάγνωση της πυόμητρας
και αποφασίστηκε η εισαγωγή της ασθενούς.   
Κατά την εισαγωγή της ασθενούς η θερμο-
κρασία της ήταν 38,3°C με ρίγος, και υπήρχε
έντονο άλγος υπογαστρίου καθώς και πυώ-
δεις κολπικές εκκρίσεις. Ο αιματολογικός
έλεγχος έδειξε αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων
10.400 (πολυμορφοπυρηνικός τύπος 79,2%).
Στο υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργά-
νων απεικονίζονταν εντός της ενδομητρικής
κοιλότητας ελικοειδές σπείραμα με την εικό-
να παρουσίας τροφοφόρων αγγείων ως απο-
τέλεσμα της μακροχρόνιας παραμονής του.
Έγινε λήψη καλλιεργειών κολποτραχηλικού
υγρού και η ασθενής τέθηκε σε τριπλό αντι-
βιοτικό σχήμα (κεφουροξίμη 750mg, 1Χ3 ΕΦ,
μετρονιδαζόλη 500mg, 1X2 ΕΦ, νετιλμυκίνη
300mg, 1X1 ΕΜ). Η κλινικο-εργαστηριακή ει-
κόνα της ασθενούς υποχώρησε εντός 3 ημε-
ρών, ενώ οι καλλιέργειες έδειξαν Ureaplasma
Urealyticum. Η ασθενής εξήλθε σε καλή γενι-
κή κατάσταση με πλήρη ύφεση συμπτωμάτων
μια εβδομάδα μετά την εισαγωγή της, με οδη-
γίες για αντιβίωση στο σπίτι και επανεκτίμη-
ση μετά από 10 ημέρες για την αφαίρεση του
σπειράματος. Η ασθενής προσήλθε για επα-
νεκτίμηση και έγινε υστεροσκοπική αφαίρεση
του ενδομητρικού σπειράματος στο Τμήμα
Υστεροσκοπήσεων της κλινικής μας. 

Διερεύνηση με τη χρήση 3D-υπερηχογραφίας

Η υπερηχογραφική εξέταση της ασθενούς
έγινε στο Τμήμα Υπερήχων της Κλινικής μας.
Χρησιμοποιήθηκε ενδοκολπικός ηχοβολέας
7,5 MHz (σειρά RIC5-9H) μηχανήματος
Voluson 730 Pro (GE Healthcare, Austria). Η
εξέταση της γυναίκας έγινε σε θέση λιθοτο-
μής με άδεια ουροδόχο κύστη. Η ενδοκολπι-
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κή κεφαλή εισήχθη προσεκτικά στον κόλπο
λόγω έντονης ευαισθησίας της ασθενούς μέ-
χρι να αποκτηθεί μια ικανοποιητική εικόνα
της μήτρας χωρίς την άσκηση πίεσης πάνω
στον τράχηλο. Η εικόνα της επιμήκους τομής
της μήτρας απεικονίσθηκε στην οθόνη του
μηχανήματος. Η επιμήκης τομή της μήτρας
ήταν η αρχική εικόνα για τη δημιουργία
(volume acquisition) δεδομένων όγκου της
μήτρας. Κρατώντας την κεφαλή ακίνητη, έγι-
νε λήψη 3D-US δεδομένων όγκου (volume
dataset) με γωνία σάρωσης της μήτρας 90ο.
Χρησιμοποιήθηκε η ρύθμιση «fast volume
acquisition (low resolution)» ώστε να ελαχι-
στοποιηθούν τα τεχνικά σφάλματα (artifacts)
λόγω κινήσεων της ασθενούς. Θεωρήθηκε ση-
μαντικό να μην ασκηθεί υπερβολική πίεση πά-
νω στο πρόσθιο τραχηλικό χείλος καθώς αυτό
θα οδηγούσε σε γωνίωση του τραχήλου και
απώλεια της ικανότητας αναγνώρισης του έσω
τραχηλικού στομίου στο στεφανιαίο επίπεδο.
Έγινε λήψη αρκετών 3D-volume datasets της
μήτρας, τα οποία αποθηκεύτηκαν για off-line
ανάλυση και επεξεργασία. Τα αποθηκευμένα
δεδομένα όγκου ανακτήθηκαν σε δεύτερο

χρόνο για επεξεργασία των εικόνων. 
Όλα τα δεδομένα όγκου (volume datasets)
της ασθενούς εξετάστηκαν προσεκτικά και
χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 4D-ViewTM
software (έκδοση 9.0, GE Healthcare) ώστε
να γίνει απεικόνιση της μήτρας σε πολλαπλά
επίπεδα (multiplanar display) (Εικόνα 1). 
Στη συνέχεια έγινε ανασύνθεση της εικόνας
του ενδομητρικού σπειράματος (reconstructed
image), κατά την οποία φαίνεται σε μεγέθυν-
ση πως το σπείραμα διατηρεί καλές ανατομι-
κές σχέσεις με τον πυθμένα και τα πλάγια
τοιχώματα της μήτρας (Εικόνα 2), γεγονός
που σημαίνει πως 20 χρόνια μετά την τοποθέ-
τησή του παραμένει στη σωστή θέση. Επίσης,
δεν διακρίνεται πουθενά να υπάρχει διάτρη-
ση του μυομητρίου. Το ενδομήτριο που απει-
κονίζεται μεταξύ των βραχιόνων του σπειρά-
ματος έχει στικτή εμφάνιση που με την εφαρ-
μογή Power Doppler μας επιβεβαίωσε πως
πρόκειται για την ύπαρξη τροφοφόρων αγ-
γείων, ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης πα-
ραμονής του ως ξένο σώμα εντός της ενδομη-
τρικής κοιλότητας.  
Χρησιμοποιήθηκε επίσης η ρύθμιση του λογι-
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Εικόνα 1. Απεικόνιση της μήτρας σε πολλαπλά επίπεδα (multiplanar display). Το επίπεδο Α (πάνω αρι-
στερά στην εικόνα) δείχνει την επιμήκη τομή της μήτρας, το επίπεδο Β (πάνω δεξιά) την εγκάρσια τομή
μήτρας και το επίπεδο Γ (κάτω αριστερά) την στεφανιαία τομή της μήτρας. Με τα βέλη πάνω αριστερά,
απεικονίζονται οι ακουστικές σκιές που δημιουργούν οι βραχίονες του ενδομητρικού σπειράματος. 
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σμικού Magicut και ο χρωματισμός με Sepia
ώστε να αφαιρεθεί η εικόνα των ιστών που
περιβάλλουν το σώμα της μήτρας και να τονι-
στεί η αντίθεση (contrast) μεταξύ των τοιχω-
μάτων της μήτρας και του σπειράματος (Ει-
κόνα 3). Επίσης, για να ενισχυθεί η ποιότητα
της εικόνας έγινε χρήση της τεχνικής surface
rendering στην εικόνα ανασύνθεσης του σπει-
ράματος (reconstructed image) για να τονι-
στεί η αίσθηση του βάθους και να αναδειχθεί
η εικόνα του εκμαγείου του σπειράματος. 

Συζήτηση      

Αν και έχουν περιγραφεί διάφορες μέθοδοι
για τον έλεγχο της θέσης των ενδομητρικών
σπειραμάτων, όπως είναι η υστεροσκόπηση
και η μέτρηση του μήκους των νημάτων που
εξέρχονται του έξω τραχηλικού στομίου, η
διακολπική υπερηχογραφία παραμένει η κα-
λύτερη μέθοδος4. Αναφέρεται πως η μετακί-
νηση ή η αποβολή του σπειράματος συμβαί-
νει τους πρώτους μήνες, δηλαδή αμέσως μετά
την τοποθέτησή του καθώς και 4-12 εβδομά-
δες αργότερα6. Η θέση του σπειράματος θεω-

ρείται σωστή όταν η απόσταση μεταξύ του
πυθμένα της μήτρας και του τελικού άκρου
του σπειράματος είναι μέχρι 2 cm. Σε κάθε
άλλη περίπτωση που η απόσταση είναι δια-
φορετική ή κάποιο τμήμα του σπειράματος
εισέρχεται στο μυομήτριο ή εκτείνεται στον
τράχηλο, η τοποθέτηση δεν είναι σωστή και η
αντισυλληπτική δράση είναι ελαττωμένη7.
Στην 2D-υπερηχογραφία και στην επιμήκη
τομή της μήτρας, το ενδομητρικό σπείραμα
ανάλογα με τον τύπο του μπορεί να απεικονι-
στεί είτε ως ευθεία υπερηχογενής ταινία
(IUCD-χαλκού) ή ως πέντε διακριτά υπερη-
χογενή σημεία (Loop-shaped IUCD)8. Ο
έλεγχος της θέσης όμως του ενδομητρικού
σπειράματος με τη χρήση της 2D-υπερηχο-
γραφίας μπορεί να αποτύχει να ανιχνεύσει
την κακή θέση του σπειράματος στο 9% των
περιπτώσεων9,10. Ο λόγος είναι πως στη δύο-
διαστάσεων υπερηχογραφία εύκολα απεικο-
νίζεται το σώμα του σπειράματος (T-shaped
IUCD, που είναι η συνηθέστερη μορφή πλέον
σπειράματος), ενώ είναι πολύ δύσκολο να
απεικονιστούν η σωστή θέση των πλευρικών
του βραχιόνων στην ίδια  τομή της μήτρας. 
Η 3D-υπερηχογραφία προσφέρει σημαντικά
πλεονεκτήματα στον έλεγχο της θέσης των
ενδομητρικών σπειραμάτων. Υπάρχουν ανα-
φορές στη βιβλιογραφία που υποστηρίζουν
ότι η προσθήκη της 3D-υπερηχογραφίας στην
απεικόνιση της μήτρας μετά από εξέταση με
2D-υπερηχογραφία αυξάνει τις διαγνωστικές
πληροφορίες σε ποσοστό που κυμαίνεται με-
ταξύ 24% με 53%11,12. Οι πρόσθετες πληρο-
φορίες αποδίδονται στην απεικόνιση της μή-
τρας στο στεφανιαίο επίπεδο (coronal view)
που η 2D-υπερηχογραφία δεν έχει την τεχνι-
κή δυνατότητα να αναπαράγει. Στο στεφανι-
αίο επίπεδο (Εικόνα 1, κάτω αριστερά), το
ενδομητρικό σπείραμα μπορεί να απεικονι-
στεί στην ολότητά του καθώς και να αναδει-
χθεί η ανατομική του σχέση με την ενδομητρι-
κή κοιλότητα. Εκτός από την ανασύνθεση της
εικόνας στο στεφανιαίο επίπεδο, η 3D-υπε-
ρηχογραφία προσφέρει επίσης το πλεονέκτη-
μα του μικρότερου χρόνου εξέτασης και της
μη-αναγκαιότητας της παρουσίας της ασθε-
νούς στην επεξεργασία των εικόνων που απο-
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Εικόνα 2. Απεικόνιση του ενδομητρικού σπειράμα-
τος σε τρισδιάστατη εικόνα μετά από ανασύνθεση
(reconstructed image). Φαίνονται ξεκάθαρα οι ανα-
τομικές σχέσεις του σπειράματος με την ενδομητρι-
κή κοιλότητα. Η θέση του σπειράματος είναι σωστή
και ως προς τον πυθμένα και ως προς τα πλάγια
τοιχώματα της μήτρας. Δεν εμφανίζεται πουθενά
διάτρηση του μυομητρίου σε κάποια θέση. 
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θηκεύονται για off-line επεξεργασία4. 
Η 3D-υπερηχογραφία με τα διάφορα εμπορι-
κά διαθέσιμα λογισμικά επεξεργασίας των
εικόνων (όπως για παράδειγμα το 4D-
ViewTM), προσφέρει τη δυνατότητα ενίσχυ-
σης της ποιότητας της εικόνας (image
quality). Η απεικόνιση σε πολλαπλά επίπεδα
(multiplanar display), η περιστροφή της εικό-
νας στις τρεις διαστάσεις του χώρου (volume
data rotation) και οι ρυθμίσεις volume και
surface rendering, δίνουν τη δυνατότητα
ακριβούς αναγνώρισης της θέσης του ενδο-
μητρικού σπειράματος αλλά και τυχόν παθο-
λογίας εντός της ενδομητρικής κοιλότητας13.
Αναφέρεται στη βιβλιογραφία πως με τη 3D-
υπερηχογραφία μπορεί να υπάρξει πλήρης
απεικόνιση του ενδομητρικού σπειράματος
στο 64% των περιπτώσεων, ενώ με την προ-
σθήκη volume rendering σε συνδυασμό με τη
χρήση high-pass filters το ποσοστό αυτό φθά-
νει στο 100%4. Η ρύθμιση volume rendering
αφορά την ανάγλυφη απεικόνιση εσωτερικών
δομών εντός της ενδομητρικής κοιλότητας,

επιτρέποντας στην εξωτερική επιφάνεια της
μήτρας να γίνει διάφανη (transparent). Η
ρύθμιση surface rendering αυξάνει επίσης την
ποιότητα της εικόνας απεικόνισης, επιτρέπο-
ντας την εξερεύνηση στο χώρο των τοιχωμά-
των της μήτρας. Άλλες ρυθμίσεις που έχουν
χρησιμοποιηθεί είναι η ρύθμιση inversion
mode (αναστροφή εικόνας) σε περιστατικό
κακής τοποθέτησης σπειράματος λεβονοργε-
στρέλης (LNG-IUCD)14 για τον προσδιορι-
σμό της θέσης του.
Η 3D-υπερηχογραφία με την απεικόνιση σε
coronal view της μήτρας και τις πολλαπλές
ρυθμίσεις εικόνας που επιτρέπει, προσφέρει
σημαντικές διαγνωστικές πληροφορίες για τη
θέση του σπειράματος. Η 3D-υπερηχογραφία
απεικονίζει ολόκληρο το σπείραμα3 και όχι
μόνο τμήμα του και επιπλέον μπορεί να ανι-
χνεύσει την ύπαρξη ενδομητρικών σπειραμά-
των σε περιπτώσεις που η συμβατική 2D-υπε-
ρηχογραφία αποτυγχάνει5. Σε περιπτώσεις
άγνωστου τύπου ενδομητρικού σπειράματος
ή σε περιπτώσεις σπειράματος που δεν ανα-
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Εικόνα 3. Απεικόνιση του ενδομητρικού σπειράματος σε τρισδιάστατη εικόνα μετά από ανασύνθεση
(reconstructed image). Αριστερά: Ενδομητρικό σπείραμα εντός της ενδομητρικής κοιλότητας με τους πε-
ριβάλλοντες τη μήτρα ιστούς. Δεξιά: Έγινε χρήση του εργαλείου Magicut για αφαίρεση των γειτονικών
ιστών ώστε να αναδεικνύεται μόνο η μήτρα και να αυξηθεί η απεικονιστική αντίθεση (contrast) με το εν-
δομητρικό σπείραμα. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το χρώμα Sepia και η ρύθμιση surface rendering για βελ-
τίωση της ποιότητας της εικόνας (image quality enhancement).   
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γνωρίζεται η παρουσία του (με ενδεχόμενο
να έχει αποβληθεί) η 3D-υπερηχογραφία
συμβάλει σημαντικά και θεωρείται ασφαλής
και καλή διαγνωστική μέθοδος ακόμα και σε
σχέση με τη διαγνωστική υστεροσκόπηση8.
Στην περίπτωση που παρουσιάζουμε: 
α) Ενώ η 2D-υπερηχογραφία έδωσε την υπο-
ψία ύπαρξης Loop-shaped IUCD (ελικοειδές
σπείραμα), η επιβεβαίωση του τύπου σπειρά-
ματος και ο ακριβής προσδιορισμός της θέ-
σης του έγινε με τη 3D-υπερηχογραφία
(coronal view, surface rendering).
β) με τη χρήση 3D-υπερηχογραφίας αποκλεί-
στηκε η διάτρηση/είσοδος μέρους ή όλου του
σπειράματος στο μυομήτριο.
γ) Η χρήση surface rendering έδωσε εικόνες
υψηλής ευκρίνειας.
δ) Οι ακριβείς πληροφορίες εντόπισης του
σπειράματος, διευκόλυναν την υστεροσκοπι-
κή αφαίρεσή του.
ε) Η χρήση της 3D-υπερηχογραφίας δεν άλ-
λαξε τη διαχείριση του περιστατικού, έδωσε
όμως πληροφορίες για την ασφαλέστερη
αντιμετώπιση της ασθενούς.
Συμπερασματικά, η 3D-υπερηχογραφία είναι
χρήσιμη μέθοδος στη διερεύνηση της θέσης
των ενδομητρικών σπειραμάτων καθώς επι-
τρέπει την αναγνώριση του προσανατολισμού
του σπειράματος στον τρισδιάστατο χώρο της
ενδομητρικής κοιλότητας. Επίσης μας βοηθά
στην αναγνώριση άγνωστων τύπων σπειρά-
ματος, ιδιαίτερα όταν δε μπορούν να λη-
φθούν πληροφορίες από την ασθενή. Δεδομέ-
νης της υψηλής ευκρίνειας εικόνων και του
μικρού χρόνου εξέτασης, η 3D-υπερηχογρα-
φία έχει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθη-
ση (follow-up) γυναικών μετά την τοποθέτη-
ση IUCD. Μειονέκτημα είναι η μη διαθεσι-
μότητα της 3D-υπερηχογραφίας σε όλα τα
νοσοκομεία και το υψηλότερο κόστος της
εξέτασης, γεγονός που δεν επιτρέπει ακόμα
την καθολική εφαρμογή της μεθόδου στην
παρακολούθηση γυναικών στις οποίες έχει
τοποθετηθεί ενδομήτριο σπείραμα. 

The role of 3D-sonography in the investi-
gation of pyometra 20 years after place-
ment of intrauterine contraceptive device
(IUCD). 
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Summary
3D-sonography offers significant information
concerning the position of IUCD's within the
endometrial cavity. The imaging of uterus at
the coronal view has an established diagnostic
value in imaging endometrial cavity patholo-
gies, IUCD's or other foreign body within the
uterus. It is reported that 2D-sonography fails
to detect the malposition of an IUCD in ap-
proximately 9% of cases. On the contrary, 3D-
sonography with coronal plane imaging of the
uterus, the volume dataset rotation in space,
image quality enhancement with a series of
modes such as volume/surface rendering,
high-pass filter and inversion mode may iden-
tify the whole and not part of the IUCD as
well as its type (T-shaped, Loop IUCD). We
present the case of a 51 year old patient with
pyometra 20 years after the placement of an
IUCD of unknown type. 3D-ultrasound provid-
ed high-resolution images and useful informa-
tion for a safer treatment, even though it did
not change the management of the patient We
also review the recent data of the literature re-
garding the role of 3D-sonography in evalua-
tion of displacement or expulsion of IUCD.  

Key words: 3D-ultrasound, IUCD-intrauterine contraceptive

device, pyometra 
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σαλπιγγικής κύησης

Περίληψη
Η παρουσίαση του περιστατικού αφορά στην έγκαιρη διάγνωση
και την επεμβατική αντιμετώπιση ασθενούς με διάμεση έκτοπη
εγκυμοσύνη. Έγκυος τεταρτοτόκος με τρεις φυσιολογικούς το-
κετούς στο ιστορικό της και με ιστορικό πυελικών φλεγμονών
προσήλθε στα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία της κλινική μας
αναφέροντας από τις τελευταίες ημέρες κολπική αιμόρροια συ-
νοδευόμενη από βύθιο, ήπιο άλγος στην περιοχή του υπογα-
στρίου και της οσφυϊκής χώρας. Το test κύησης των ούρων ήταν
θετικό. Η δευτεροπαθής αμηνόρροια, όπως αυτή εκτιμήθηκε με
βάση την τελευταία κανονική έμμηνο ρύση υπολογίσθηκε στις 8
εβδομάδες και 2 ημέρες. Το διακολπικό υπερηχογράφημα έθεσε
τη διάγνωση της έκτοπης κύησης και αποφασίσθηκε η χειρουρ-
γική αντιμετώπιση της ασθενούς. Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε
η παρουσία διόγκωσης του δεξιού κέρατος της μήτρας χωρίς
ρήξη του τοιχώματός του και εκτελέσθηκε σφηνοειδής εκτομή
αυτού με ταυτόχρονη αφαίρεση της σύστοιχης σάλπιγγας. Η
ασθενής εξήλθε από την κλινική μας σε καλή γενική κατάσταση
την τέταρτη μετεγχειρητική ημέρα. Στην παρούσα εργασία επι-
χειρείται με βάση τα σύγχρονα δεδομένα μια σύντομη βιβλιο-
γραφική ανασκόπηση της σπάνιας αυτής μαιευτικής επιπλο-
κής, αναφορικά κυρίως με την αιτιοπαθογένεια, τη διάγνωση,
την αντιμετώπιση και την πρόγνωση.

Λέξεις - κλειδιά: διάμεση κύηση, αιτιοπαθογένεια, διάγνωση, αντιμετώπιση,

πρόγνωση.
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Εισαγωγή
Ως έκτοπη κύηση (ΕΚ) ορίζεται η παθολογι-
κή κατάσταση κατά την οποία η εμφύτευση
του γονιμοποιημένου ωαρίου γίνεται εκτός
της φυσιολογικής κοιλότητας της μήτρας.1 Ο
όρος «έκτοπη» είναι προτιμότερος από εκεί-
νον της εξωμήτριας εγκυμοσύνης, διότι κάθε
έκτοπη εγκατάσταση της βλαστοκύστης δεν
είναι απαραίτητα και εξωμήτρια, όπως για
παράδειγμα συμβαίνει στην κερατική, την θυ-
λακική ή την εκκολπωματική κύηση. Η πιο
συχνή μορφή ΕΚ είναι η σαλπιγγική με συ-
χνότερη εντόπιση στη λήκυθο και σπανιότερη
στο διάμεσο τμήμα της σάλπιγγας (διάμεση
έκτοπη κύηση). Οι εξωσαλπιγγικές εντοπί-
σεις της νόσου (ωοθηκική, τραχηλική, κοιλια-
κή και ενδοσυνδεσμική εγκυμοσύνη) είναι
σπάνιες και αφορούν περίπου στο 5% του συ-
νόλου των περιπτώσεων.2
Ο ακριβής αιτιοπαθογενετικός μηχανισμός
εμφύτευσης και ανάπτυξης της βλαστοκύστης
σε περιοχές έξω από την φυσιολογική κοιλό-
τητα της μήτρας παραμένει μέχρι σήμερα
άγνωστος. Γενικά, η ανώμαλη μορφολογία
των σαλπίγγων, οι μεταβολές του ορμονικού
περιβάλλοντος που επηρεάζουν την κινητικό-
τητα των σαλπίγγων, οι ανωμαλίες στη διάπλα-
ση της μήτρας, τα ξένα σώματα και οι ανωμα-
λίες του γονιμοποιημένου ωαρίου σχετίζονται
με τη συχνότητα εμφάνισης της ΕΚ.3 Η συχνό-
τητα εμφάνισης της ΕΚ έχει αυξηθεί σημαντι-
κά τα τελευταία χρόνια. Στις ΗΠΑ εκτιμάται
ότι από 4.5%ο που ήταν το 1970, στα τέλη της
δεκαετίας του '90 αυξήθηκε στο 16.8%ο. Αντί-
θετα, κατά το προαναφερόμενο χρονικό διά-
στημα χάριν κυρίως στην πρώιμη διάγνωση
και την βελτιωμένη συνεπακόλουθη χειρουρ-
γική ή συντηρητική θεραπευτική παρέμβαση
το συνολικό ποσοστό θανάτων ανά περίπτωση
παρατηρείται σημαντικά ελαττωμένο: από
3.5%ο που ήταν το έτος 1970, το 1987 εκτιμά-
ται ότι κατέρχεται στο 0.5%ο του συνόλου των
ΕΚ.4,5 Γενικά, η ΕΚ παρά την ευρεία διάδοση
τα τελευταία χρόνια των σύγχρονων μεθόδων
διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης
εξακολουθεί να αποτελεί την πιο συχνή αιτία
μητρικής θνησιμότητας στο πρώτο τρίμηνο της
εγκυμοσύνης.6

Στo παρόν άρθρο μετά την παρουσίαση του
περιστατικού μας επιχειρείται με βάση τη συ-
στηματική παράθεση και επεξεργασία των
σύγχρονων βιβλιογραφικών αναφορών μια
σύντομη ανασκόπηση της διάμεσης έκτοπης
κύησης, αναφορικά κυρίως με την αιτιοπαθο-
γένεια, τη διάγνωση, την αντιμετώπιση και
την πρόγνωση της νόσου, η ορθή γνώση των
οποίων είναι δυνατόν να συμβάλλει στη μείω-
ση του αυξημένου κινδύνου νοσηρότητας και
θνησιμότητας για την έγκυο.

Περιγραφή Περίπτωσης

Η περιγραφή της περίπτωσης αφορά σε νεα-
ρή ασθενή με τρείς φυσιολογικούς τοκετούς
στο ιστορικό της και με ιστορικό επανειλημ-
μένων πυελικών φλεγμονών η οποία προσήλ-
θε στα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία της κλινι-
κής μας αναφέροντας από τις τελευταίες ημέ-
ρες μικρή κολπική αιμόρροια συνοδευόμενη
από ένα βύθιο, ήπιο άλγος στην περιοχή του
υπογαστρίου και της οσφυϊκής χώρας. Η
ασθενής ήταν απύρετη, αιμοδυναμικά σταθε-
ρή σε καλή γενική κατάσταση. Η κοιλιά ήταν
μαλακή, ευπίεστη και ανώδυνη κατά την ψη-
λάφηση. Με βάση την τελευταία κανονική έμ-

Εικόνα 1. Διακολπική υπερηχογραφική απεικόνι-
ση διάμεσης κύησης δεξιά (δική μας περίπτωση).
Είναι ορατό (δεξιά - άσπρο βέλος) το σώμα της
μήτρας και η παρουσία σάκου κύησης με εμβρυι-
κά στοιχεία σε επαφή με το σώμα της μήτρας
(αριστερά).
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μηνο ρύση η δευτεροπαθής αμηνόρροια υπο-
λογίσθηκε στις 8 εβδομάδες και 2 ημέρες. Το
test κύησης ήταν θετικό. Από τον εργαστηρια-
κό έλεγχο διαπιστώθηκε: Ht 36.9%, Hb 12.7
gr/dl, PLT 294x103/ml, WBC 6.36x103/ml,
NEUT 54.4%. Ο πηκτικός μηχανισμός, ο βιο-
χημικός έλεγχος και η γενική εξέταση των
ούρων ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα. Ο
έλεγχος της ομαλής εξέλιξης της εγκυμοσύ-
νης με τον ποσοτικό προσδιορισμό της β - χο-
ριακής γοναδοτρόπου ορμόνης (β - hCG) που
ολοκληρώθηκε 48 ώρες αργότερα έδειξε μη
βιώσιμο έμβρυο (1ο δείγμα = 1040 mlU/mL,
2ο δείγμα = 1040 mlU/mL). Κατά την εισα-
γωγή της ασθενούς στην κλινική μας με τη γυ-
ναικολογική εξέταση διαπιστώθηκε κολπική
αιμόρροια σκούρου χρώματος. Το έξω τρα-
χηλικό στόμιο ήταν κλειστό. Με την αμφίχει-
ρη γυναικολογική εξέταση διαπιστώθηκε
ήπια ευαισθησία κατά την ψηλάφηση του
τραχήλου της μήτρας. Το διακολπικό υπερη-
χογράφημα ανέδειξε την παρουσία σάκου
κύησης σε θέση ανάμεσα στη μήτρα και τη
σύστοιχη ωοθήκη που αντιστοιχούσε σε 7
εβδομάδες και 2 ημέρες. Η χαρακτηριστική
υπερηχογραφική απεικόνιση (εικόνες 1 και
2) σε συνδυασμό με το plateau επιπέδων β -
hCG έθεσε τη διάγνωση της έκτοπης κύησης.
Η έλλειψη κλινικής εμπειρίας αναφορικά με
τη συντηρητική αντιμετώπιση της ασθενούς
με μεθοτρεξάτη στον σάκο κύησης υπό υπε-
ρηχογραφική παρακολούθηση ή συστηματικά
στην ασθενή οδήγησε στην απόφαση για τη
χειρουργική διερεύνηση της νόσου. Στο χει-
ρουργείο υπό γενική αναισθησία μετά τη διά-
νοιξη του κοιλιακού τοιχώματος και του περιτο-
ναίου διαπιστώθηκε η παρουσία διόγκωσης του
δεξιού κέρατος της μήτρας χωρίς ρήξη του τοι-
χώματός του (εικόνα 3) και εκτελέσθηκε σφη-
νοειδής εκτομή αυτού με ταυτόχρονη αφαίρεση
της σύστοιχης σάλπιγγας. 
Μετά από ομαλή μετεγχειρητική πορεία η
ασθενής εξήλθε από την κλινική μας την 4η
ημέρα νοσηλείας με οδηγία για επανεξέταση
στο τακτικό εξωτερικό ιατρείο. Τρεις εβδομά-
δες αργότερα η τιμή της β - hCG ήταν μηδενική.

Συζήτηση

Στη διάμεση εγκυμοσύνη (ΔΚ) η εγκατάστα-
ση του γονιμοποιημένου ωαρίου αφορά στο
επιθήλιο του διάμεσου τμήματος του φαλο-
πιανού πόρου, δηλαδή εκείνου του τμήματος
της σάλπιγγας που περνάει μέσα από το τοί-
χωμα της μήτρας για να φτάσει στην ενδομή-
τρια κοιλότητα μέσω του μητριαίου στομίου
της σάλπιγγας.8 Η ΔΚ δεν θα πρέπει να συγ-
χέεται με τη γωνιακή εγκυμοσύνη η οποία
αποτελεί μία από τις σπανιότερες μορφές της
μητριαίας έκτοπης κύησης. Στη γωνιακή
έκτοπη εγκυμοσύνη η εγκατάσταση του γονι-
μοποιημένου ωαρίου αφορά στη γωνία που
σχηματίζει η ενδομήτρια κοιλότητα στην
εκβολή του μητριαίου στομίου της σάλπιγγας
και η εγκυμοσύνη είναι δυνατόν να εξελιχθεί
μέχρι το τέλος της, αν και στις περισσότερες
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Πίνακας 1. Οι κυριότεροι προδιαθεσικοί παρά-
γοντες που ευθύνονται για τη διάμεση κύηση.

• σαλπιγγεκτομία
• σαλπιγγοστομία
• υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
• χειρουργικές επεμβάσεις στην πύελο
• ανατομικές ανωμαλίες μήτρας
• πυελικές φλεγμονές
• χρήση αντισυλληπτικών δισκίων
• ενδομήτρια σπειράματα
• έκθεση σε DES

Πίνακας 2. Θεραπευτικές επιλογές αντιμετώπι-
σης της διάμεσης έκτοπης κύησης

• ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
- μεθοτρεξάτη
- ακτινομυκίνη
- προσταγλανδίνες
- μιφεπριστόνη
- διάλυμα χλωριούχου καλίου
- υπέρτονο διάλυμα γλυκόζης 
• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
- εκτομή του κέρατος μετά της σύστοιχης σάλπιγγας
- σαλπιγγοτομία
- υστεροσκοπική αφαίρεση του κυήματος
- θεραπευτική απόξεση
- υστερεκτομία
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των περιπτώσεων διακόπτεται αυτόματα στο
πρώτο τρίμηνο.7 Η ΔΚ δεν είναι συχνή. Απο-
τελεί τη σπανιότερη μορφή σαλπιγγικής εγκυ-
μοσύνης μετά τη ληκυθική, την ισθμική και
την κωδωνική κύηση και υπολογίζεται ότι
αφορά περίπου στο 2% - 3% του συνόλου
των ΕΚ.9 Παρόλα αυτά όμως, η αυξημένη αγ-
γείωση που χαρακτηρίζει την περιοχή του κέ-
ρατος της μήτρας, η γειτνίαση του κέρατος με
τα ωοθηκικά και τα μητριαία αγγεία και η με-
γαλύτερη συνήθως ηλικία κύησης σε σύγκρι-
ση με τις υπόλοιπες σαλπιγγικές εντοπίσεις
κατά την οποία συμβαίνει η ρήξη του τοιχώ-
ματος της σάλπιγγας στη ΔΚ είναι δυνατόν
να οδηγήσει σε μαζική αιμορραγία επικίνδυ-
νη για τη ζωή της εγκύου.10

Ο ακριβής αιτιοπαθογενετικός μηχανισμός
εμφύτευσης και ανάπτυξης της βλαστοκύστης
σε περιοχές εκτός της φυσιολογικής κοιλότη-
τας της μήτρας, όπως ήδη προαναφέρθηκε
δεν έχει ακόμη απόλυτα διευκρινισθεί. Ο κυ-
ριότεροι προδιαθεσικοί παράγοντες που μέ-
χρι σήμερα έχουν ενοχοποιηθεί για την εγκα-
τάσταση του γονιμοποιημένου ωαρίου στο
διάμεσο τμήμα της σάλπιγγας είναι οι προη-
γούμενες επεμβάσεις στις σάλπιγγες (σαλπιγ-
γεκτομία, σαλπιγγοτομία) και η εφαρμογή
των διαφόρων σύγχρονων τεχνικών υποβοη-
θούμενης αναπαραγωγής (IVF).11,12 Επίσης,
οι διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις γυναι-
κολογικής ή μη γυναικολογικής αιτιολογίας
στην περιοχή της πυέλου, οι ανατομικές ανω-
μαλίες της μήτρας, το ιστορικό πυελικών
φλεγμονών (δική μας περίπτωση), η προη-
γούμενη ΕΚ, η χρήση αντισυλληπτικών δι-
σκίων που περιέχουν μόνο προγεστερόνη, η
χρήση ενδομήτριου αντισυλληπτικού σπειρά-
ματος και η ενδομήτρια έκθεση σε διεθυλ-
στιλβεστρόλη (DES), όπως φαίνονται και
στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1) συμπερι-
λαμβάνονται στους κύριους αιτιολογικούς
παράγοντες που ευθύνονται για τη σπάνια
αυτή επιπλοκή της αρχόμενης εγκυμοσύνης.13

Η διάγνωση της ΔΚ δεν είναι εύκολη.14 Χα-
ρακτηριστικά οι ασθενείς αυτές, όπως και
στην περίπτωσή μας, συνήθως προσέρχονται
στο γιατρό αρκετά καθυστερημένα σε σύ-
γκριση με εκείνες τις γυναίκες που φέρουν

άλλης εντόπισης σαλπιγγικές κυήσεις. Το γε-
γονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ότι η
ύπαρξη του μυομητρίου στο διάμεσο τμήμα
της σάλπιγγας αφήνει περισσότερα περιθώ-
ρια ανάπτυξης στο κύημα σε σύγκριση με το
υπόλοιπο τμήμα της σάλπιγγας. Οι κλινικές
εκδηλώσεις της ΔΚ δεν διαφέρουν ουσιωδώς
από εκείνες των υπόλοιπων έκτοπων σαλπιγ-
γικών κυήσεων (δική μας περίπτωση). Η δευ-
τεροπαθής αμηνόρροια, το άλλοτε άλλης
έντασης κοιλιακό άλγος και η ανώμαλη κολ-
πική αιμορραγία αποτελούν τα κύρια κλινικά
γνωρίσματα πριν από τη ρήξη της σάλπιγγας,
από τα οποία όμως κανένα δεν είναι παθο-
γνωμονικό για τη διάγνωση της ΔΚ, διότι
μπορούν να παρατηρηθούν και σε άλλες πα-
θολογικές καταστάσεις. Η ανώμαλη κολπική
αιμορραγία η οποία είναι το αποτέλεσμα της
φυσιολογικής απόπτωσης του φθαρτού από
την ενδομήτρια κοιλότητα μετά τη διακοπή της
τροφοβλαστικής δραστηριότητας είναι δυνα-
τόν να συνοδεύεται από ένα ήπιο, βύθιο έως
μεγαλύτερης έντασης κοιλιακό άλγος εντοπι-
ζόμενο κυρίως στην περιοχή του υπογαστρίου
(δική μας περίπτωση) που προκαλείται από
την παθολογική ιστική διόγκωση του τοιχώμα-
τος της μήτρας στην περιοχή της βλάβης.15 

Σε αντίθεση με τα κλινικά κριτήρια, η συμβο-
λή των σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων
στη διάγνωση της ΔΚ φαίνεται να είναι καθο-
ριστική. Η χρήση σήμερα της διακολπικής
υπερηχογραφίας, της 3D υπερηχοτομογρα-
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Εικόνα 2. Διακολπική Doppler υπερηχογραφική απει-
κόνιση διάμεσης κύησης δεξιά (δική μας περίπτωση).
Η αυξημένη αιματική ροή αποτελεί σημαντικό κριτή-
ριο στην προεγχειρητική διάγνωση της βλάβης. 
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φίας και της διακολπικής Power Doppler
υπερηχογραφίας σε συνδυασμό με τον ποσο-
τικό προσδιορισμό της β - hCG έχουν αυξή-
σει σημαντικά τη διαγνωστική ακρίβεια της
νόσου.16 Υπερηχογραφικά ευρήματα, όπως
είναι η απουσία ενδομήτριας κύησης, η πα-
ρουσία σάκου κύησης που διαχωρίζεται από
την ενδομήτρια κοιλότητα και περιβάλλεται
από ένα λεπτό στρώμα μυομητρίου (εικόνα 1
- δική μας περίπτωση) με ύπαρξη αυξημένης
αιματικής ροής στην περιφέρεια (εικόνα 2 -
δική μας περίπτωση) συνηγορούν υπέρ της
ΔΚ σε σχέση με την φυσιολογικά εξελισσόμε-
νη ενδομήτρια εγκυμοσύνη. Η δύσκολη δια-
φορική διάγνωση της ΔΚ από μια ενδομήτρια
εγκυμοσύνη με έκκεντρο θέση, καθώς και
από μια κύηση η οποία αναπτύσσεται σε τυ-
φλό κέρας δίκερης μήτρας σε αρκετές περι-
πτώσεις διευκολύνεται με τη συνεκτίμηση της
β - hCG ή και της προγεστερόνης του ορού οι
οποίες μπορούν να βοηθήσουν στον καθορι-
σμό της εντόπισης της κύησης.17,18 Τέλος, στις
περιπτώσεις εκείνες που τα κλινικά και υπε-
ρηχογραφικά ευρήματα είναι ασαφή και
υπάρχει έντονο διαγνωστικό πρόβλημα η λα-
παροσκόπηση θέτει τη διάγνωση και επιπρό-
σθετα παρέχει το πλεονέκτημα της ταυτόχρο-
νης θεραπευτικής αντιμετώπισης της νόσου.19

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΚ η οποία
θα πρέπει να εξαρτάται από τη χρονική στιγ-
μή της αρχικής διάγνωσης και από την επιθυ-
μία της ασθενούς για τη διατήρηση της γονι-
μότητας διακρίνεται σε χειρουργική και φαρ-
μακευτική, όπως φαίνεται και στον παρακά-
τω πίνακα (πίνακας 2). Η μεθοτρεξάτη, η
ακτινομυκίνη, οι προσταγλανδίνες, η μιφε-
πριστόνη, το διάλυμα χλωριούχου καλίου και
το υπέρτονο διάλυμα γλυκόζης αποτελούν τα
συνηθέστερα φαρμακευτικά μέσα που κατά
καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί για την αντιμε-
τώπιση της ΔΚ.20 Η μεθοτρεξάτη αποτελεί το
πιο ευρέως διαδεδομένο σκεύασμα με τα κα-
λύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα.21,22 Στη
διεθνή βιβλιογραφία και σε μικρό αριθμό
ασθενών αναφέρεται ότι ο συνδυασμός χορή-
γησης μεθοτρεξάτης με εκλεκτικό εμβολισμό
της μητριαίας αρτηρίας είναι δυνατόν να επιτύ-
χει τη συντηρητική αντιμετώπιση της νόσου.23

Η αποτυχία από τη χορήγηση μεθοτρεξάτης
και η ανάγκη για τη χειρουργική αντιμετώπιση
της ΔΚ κυμαίνεται μεταξύ 17% και 35% και εί-
ναι υψηλότερη συγκριτικά με τις υπόλοιπες
σαλπιγγικές εντοπίσεις της ΕΚ (10%).24 

Η κλασική χειρουργική αντιμετώπιση της ΔΚ
συνίσταται στην εκτομή του πάσχοντος κέρα-
τος της μήτρας με ταυτόχρονη αφαίρεση της
σύστοιχης σάλπιγγας (δική μας περίπτωση).
Επιπλέον, οι αξιοσημείωτες βελτιώσεις που
έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στις τε-
χνικές υπερηχογραφικής απεικόνισης, επι-
τρέποντας την έγκαιρη διάγνωση της ΔΚ πα-
ρέχουν ταυτόχρονα και τη δυνατότητα για
μια πιο συντηρητική χειρουργική αντιμετώπι-
ση της νόσου. Η διάνοιξη του τοιχώματος του
πάσχοντος κέρατος, η αφαίρεση του κυήμα-
τος και στη συνέχεια η συρραφή του τοιχώμα-
τος (σαλπιγγοτομία) είναι λιγότερο τραυματι-
κή για το τοίχωμα της μήτρας συγκριτικά με
την εκτομή του πάσχοντος κέρατος, μειώνει
τον κίνδυνο ενδεχόμενης ρήξης της μήτρας
στη διάρκεια μελλοντικής εγκυμοσύνης και
παράλληλα επιτυγχάνει τη διατήρηση της σύ-
στοιχης σάλπιγγας.25 Επίσης, η υστεροσκοπι-
κή εξαίρεση του κυήματος26 και η υπό υπερη-
χογραφική ή λαπαροσκοπική καθοδήγηση
αναρρόφηση του σάκου της κύησης μέσω του
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Εικόνα 3. Διεγχειρητική απεικόνιση διάμεσης κύη-
σης δεξιά (δική μας περίπτωση). Είναι εμφανής η
μεγάλη διόγκωση, η αιμορραγική διήθηση και η
εκτεταμένη ισχαιμική νέκρωση του δεξιού κέρα-
τος της μήτρας και παράλληλα η μη συμμετοχή
στη βλάβη της ομόπλευρης ωοθήκης (μαύρο βέ-
λος) και της σύστοιχης σάλπιγγας (άσπρο βέλος).
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τραχήλου μετά τη διαστολή του τραχηλικού
στομίου σε συνδυασμό με χορήγηση μεθοτερε-
ξάτης27 αποτελούν συντηρητικές μέθοδοι αντι-
μετώπισης της ΔΚ που αναφέρονται στη διε-
θνή βιβλιογραφία ότι εφαρμόστηκαν επιτυ-
χώς, αλλά σε πολύ μικρό αριθμό περιστατι-
κών. Παρόλα αυτά όμως, ακόμη και σήμερα η
υστερεκτομία εξακολουθεί να αποτελεί ύστα-
τη μέθοδο στην αντιμετώπιση της ΔΚ, ιδιαίτε-
ρα όταν αυτή αφορά σε προχωρημένη εγκυμο-
σύνη με εκτεταμένη ρήξη του τοιχώματος της
μήτρας η οποία συνοδεύεται από μεγάλη αι-
μορραγία, απειλητική για τη ζωή της εγκύου.25

Η πρόγνωση εξαρτάται από την ηλικία της
εγκυμοσύνης και τη διαβρωτική δραστηριότη-
τα της έκτοπα εγκατεστημένης τροφοβλά-
στης. Κυρίως η αυτόματη αιμορραγία που
προκαλείται μετά από τη ρήξη του τοιχώμα-
τος της μήτρας στην περιοχή του κέρατος σε
μεγαλύτερη ηλικία κύησης, αλλά και η αιμορ-
ραγία που είναι δυνατόν να προκληθεί διεγ-
χειρητικά κατά την προσπάθεια αντιμετώπι-
σης της νόσου αποτελεί την κύρια επιπλοκή
με σημαντικά αυξημένα ποσοστά νοσηρότη-
τας και θνησιμότητας. Στη ΔΚ η θνησιμότητα
υπολογίζεται ότι αφορά σε ποσοστό μεγαλύ-
τερο από το 2% των περιπτώσεων και είναι
κατά πολύ υψηλότερη συγκριτικά με αυτή
όλων των υπόλοιπων σαλπιγγικών κυήσεων.20

Συμπεράσματα

Η σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση της ΔΚ
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την
επιτυχή αντιμετώπιση της σπάνιας αυτής, αλ-
λά και ταυτόχρονα επικίνδυνης για τη ζωή
της εγκύου μαιευτικής επιπλοκής. Η πρώιμη
αναγνώριση των συμπτωμάτων και των παρα-
γόντων κινδύνου που σχετίζονται με τη νόσο,
καθώς και η σωστή εφαρμογή της σύγχρονης
εξελιγμένης τεχνολογίας επιτρέπουν σήμερα
την έγκαιρη διάγνωση και την άμεση εφαρ-
μογή των πλέον κατάλληλων σύγχρονων δια-
θέσιμων θεραπευτικών χειρισμών, προκειμέ-
νου να εξασφαλισθεί η συντηρητικότερη
αντιμετώπιση της νόσου και να μειωθεί ο αυ-
ξημένος κίνδυνος νοσηρότητας και θνησιμό-
τητας για την έγκυο.
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of Tube pregnancy

Thanasas I., Koris G.

Department of Obstetrics - Gynecology of General Hospital

in Trikala

Correspondence: Thanasas I.

3 Agias Triadas str., 42100  Τrikala, Greece

Τel.: +30 2431029103 / +30 6944766469

E-mail: thanasasg@hotmail.com

Summary
This case presentation concerns the invasive
treatment of a patient with interstitial ectopic
pregnancy. A gravida 4 with 3 normal deliver-
ies and with medical history of pelvic inflam-
mation arrived at the Outpatients clinics of
our Department reporting that for the past
few days she had had vaginal discharge com-
bined with a deep mild ache in the hypogastri-
um and lumbar region. The urine pregnancy
test was positive. On the basis of her last men-
struation, the secondary amenorrhea was esti-
mated to be for 8 weeks and two days. Trans-
vaginal examination led to the diagnosis of in-
terstitial ectopic pregnancy, thus a preserva-
tive surgical treatment of the patient was de-
cided. During the operation, it was found that
there was intumescence in the right uterine
horn without its walls being ruptured. There-
fore, a wedge resection with simultaneous
right salpingectomy was performed. The pa-
tient was discharged from our clinic in good
condition on the fourth postoperative day. In
this report, after describing the case and sys-
tematically quoting and elaborating on con-
temporary bibliographic reports, a quick re-
view of this rare obstetrical complication dis-
order is given, regarding the causative patho-
genesis, diagnosis, treatment, and prognosis.  

Key words: interstitial pregnancy, pathogenesis, diagnosis,

management, prognosis
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Υπερηχογραφική 
διάγνωση ουρητηροκήλης

στο δεύτερο 
τρίμηνο της κύησης: 

παρουσίαση 
περιστατικού

Περίληψη
Η ουρητηροκήλη ανήκει στην ομάδα των αποφρακτικών ανωμα-
λιών του ουροποιητικού συστήματος του εμβρύου και οφείλεται
σε διάταση του αυλού του ουρητήρα. Κατά τον υπερηχογραφικό
έλεγχο του εμβρύου δημιουργεί μία χαρακτηριστική εικόνα κο-
ντά στην βάση της ουροδόχου κύστης, ενώ μπορεί να προκαλεί
και υδρονέφρωση, συνήθως στον άνω πόλο του νεφρού. Η προ-
γεννητική διάγνωση της ουρητηροκήλης μειώνει την περιγεν-
νητική νοσηρότητα και τα ποσοστά ουρολοιμώξεων στα πάσχο-
ντα νεογνά. Περιγράφουμε ένα περιστατικό ουρητηροκήλης το
οποίο διαγνώστηκε υπερηχογραφικά σε έμβρυο ηλικίας κύησης
22 εβδομάδων, κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο του 2ου τριμή-
νου (υπερηχογράφημα Β' επιπέδου).

Λέξεις - κλειδιά: ουρητηροκήλη, υδρονέφρωση

Εισαγωγή
Ουρητηροκήλη ονομάζεται η κυστική διάταση του κατώτε-
ρου (ενδοκυστικού) τμήματος του ουρητήρα1. Η υπερηχο-
γραφική προγεννητική διάγνωση της ουρητηροκήλης στο
έμβρυο δεν είναι εύκολη2. Χαρακτηριστικό εύρημα είναι η
απεικόνιση της ουρητηροκήλης εντός της ουροδόχου κύ-
στης, σαν μία ηχογενής «γραμμή» (σαν ημικύκλιο ή ακόμα
και σαν δύο ημικύκλια σε περίπτωση αμφοτερόπλευρης ου-
ρητηροκήλης). Άλλα υπερηχογραφικά ευρήματα είναι η πα-
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ρουσία υδρονέφρωσης και η συνήθης διάτα-
ση του ουρητήρα,  ευρήματα ανιχνεύσιμα με-
τά τις 15 εβδομάδες της κύησης περίπου. Η
επίπτωση της ουρητηροκήλης κυμαίνεται με-
ταξύ 1:4000 και 1:9000 γεννήσεις1,3.
Παρουσιάζουμε μία περίπτωση υπερηχογρα-
φικής διάγνωσης ουρητηροκήλης, κατά τη
διάρκεια του υπερηχογραφικού ελέγχου ρου-
τίνας του 2ου τριμήνου (υπερηχογράφημα Β'
Επιπέδου), που πραγματοποιήθηκε στο τμή-
μα εμβρυομητρικής ιατρικής του νοσοκομεί-
ου «Αλεξάνδρα».

Παρουσίαση περιστατικού

Γυναίκα 29 ετών, πρωτοτόκος, με ελεύθερο
ατομικό ιστορικό προσήλθε στο τμήμα
Εμβρυομητρικής Ιατρικής της Α’ Μαιευτικής
κλινικής του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», για
τον υπερηχογραφικό έλεγχο ρουτίνας 2ου
τριμήνου, στην 22η εβδομάδα της κύησης
(υπερηχογράφημα Β' Επιπέδου). Η γυναίκα
είχε υποβληθεί σε έλεγχο πρώτου τριμήνου
με αυχενική διαφάνεια (ΝΤ), PAPP-A και
free β-hCG, με εκτιμηθείσα πιθανότητα για
σύνδρομο Down 1/10893. Ο υπερηχογραφι-
κός έλεγχος πραγματοποιήθηκε με υπερηχο-
γράφο Philips HD11 (κοιλιακός ηχοβολέας 2-
5 MHz). Κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο η
βιομετρία του εμβρύου αντιστοιχούσε στην
ηλικία κύησης και η ποσότητα του αμνιακού
υγρού βρέθηκε φυσιολογική. Κατά την εξέτα-
ση του αριστερού νεφρού παρατηρήθηκε ση-
μαντική υδρονέφρωση (εικόνα 1). Η ουροδό-
χος κύστη είχε φυσιολογικό μέγεθος, όμως
εντός της ουροδόχου κύστεως παρατηρήθηκε
ένα κυστικό μόρφωμα, το οποίο παρέμενε εμ-
φανές και μετά την κένωση της κύστης (εικό-
να-2). Τέθηκε η διάγνωση της ουρητηροκή-
λης με υδρονέφρωση του αριστερού νεφρού.
Ο δεξιός νεφρός δεν παρουσίαζε εμφανείς
ανωμαλίες, ενώ ο λοιπός υπερηχογραφικός
έλεγχος του εμβρύου δεν ανέδειξε άλλα πα-
θολογικά ευρήματα.

Συζήτηση

Η ουρητηροκήλη ανήκει στην ομάδα των

αποφρακτικών ανωμαλιών του ουροποιητι-
κού συστήματος και συνίσταται σε κυστική
διάταση του κατώτερου (ενδοκυστικού) τμή-
ματος του ουρητήρα1-2. Η ανωμαλία αυτή
οφείλεται σε διάταση του αυλού του ουρητή-
ρα, μεταξύ του βλεννογόνου και της μυϊκής
στιβάδας της ουροδόχου κύστης, που καταλή-
γει με στένωση στην κοιλότητα της κύστης
και δημιουργεί μία χαρακτηριστική υπερηχο-
γραφική εικόνα κοντά στην βάση της ουροδό-
χου κύστης3. 
Η επίπτωση της ουρητηροκήλης δεν είναι εύ-
κολο να υπολογιστεί και κυμαίνεται, σύμφω-
να με μεγάλες μελέτες μεταξύ 1:4000 και
1:9000 γεννήσεις3. Συνδυάζεται δε συχνά με
διπλό νεφρό/ουρητήρα και όταν συμβαίνει
αυτό η ουρητηροκήλη συνήθως αφορά  στον
ουρητήρα που παροχετεύει τον άνω νεφρικό
πόλο. Ωστόσο, έχει υπολογιστεί ότι 10-20%
των περιπτώσεων σχετίζονται με μονήρη πυε-
λοκαλυκικά συστήματα4. Η εμφάνιση ουρητη-
ροκήλης σε συνδυασμό με διπλό πυελοκαλυ-
κικό σύστημα αποτελεί πιο συχνό εύρημα σε
θήλυ νεογνά, ενώ η εμφάνιση ουρητηροκήλης
σε συνδυασμό με μονήρη νεφρό, συναντάται
πιο συχνά σε άρρενα νεογνά. Η ουρητηροκή-
λη μπορεί να είναι αμφοτερόπλευρη σε 10-
15% των περιπτώσεων3-4. Η εμβρυολογική
ανάπτυξη «διπλού νεφρού» θεωρείται ότι
οφείλεται στην ύπαρξη ενός επιπλέον ουρη-
τηρικού κάλυκα (ureteral bud) που προέρχε-
ται από τον μεσονεφρικό («Wolfian») πόρο
και ενώνεται με τον νεφρό σε διαφορετικό
σημείο από τον κύριο κάλυκα5.
Στην ουρητηροκήλη, παρατηρείται στένωση
στο κατώτερο άνοιγμα του ουρητήρα η οποία
οδηγεί σε διάταση του ενδοκυστικού τμήμα-
τος του ουρητήρα. Η ουρητηροκήλη αποτε-
λείται από επιθήλιο ουροδόχου κύστεως και
ουρητήρα, τα οποία διαχωρίζονται μεταξύ
τους από συνδετικό και λείο μυϊκό ιστό. Σε
διπλό νεφρό η κυστεοουρητηρικές συμβολές
είναι αντίθετα από ότι θα περίμενε κανείς1,6.
Δηλαδή, η κυστεοουρητηρική συμβολή του
ουρητήρα που παροχετεύει το άνω μέρος του
νεφρού βρίσκεται χαμηλότερα και επί των
έσω της αντίστοιχης κυστεοουρητηρικής συμ-
βολής του άλλου ουρητήρα που παροχετεύει

ANTSAKLHS P  10/11/2011  11:02 πμ  Σελίδα106



ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.8, ΤΕΥΧ.3, ΣΕΛ. 105-109, 2011

το κατώτερο τμήμα του νεφρού. Περίπου το
1/3 του νεφρικού παρεγχύματος παροχετεύε-
ται από τον άνω ουρητήρα και τα 2/3 από τον
κάτω1,7. Η ύπαρξη ουρητηροκήλης προκαλεί
υδρονέφρωση στον άνω πόλο του νεφρού. Η
υδρονέφρωση του κατώτερου πόλου του νε-
φρού συνήθως οφείλεται σε κυστεοουρητηρι-
κή παλινδρόμηση8. Υδρονέφρωση είτε του
ανώτερου, είτε του κατώτερου τμήματος του
νεφρού μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική δυ-
σπλασία και επακόλουθη νεφρική δυσλει-
τουργία και ανεπάρκεια. Σε αυτές τις βαριές
περιπτώσεις οι πιο συχνές αιτίες, για τον μεν
άνω πόλο του νεφρού είναι ο έκτοπος ουρη-
τήρας, ιδιαίτερα αυτός που εκβάλλει κάτω
από τον αυχένα της ουροδόχου κύστεως και
για τον δε κάτω πόλο, η σοβαρή κυστεοουρη-
τηρική παλινδρόμηση9-10.
Τα πιο σημαντικά υπερηχογραφικά ευρήμα-
τα για τη διάγνωση της ουρητηροκήλης στο
έμβρυο είναι η απεικόνιση της ουρητηροκή-
λης εντός της ουροδόχου κύστης - ηχογενής
«γραμμή» σαν ημικύκλιο ή σαν δύο ημικύκλια
σε αμφοτερόπλευρη ουρητηροκήλη, η παρου-
σία υδρονέφρωσης και η συνήθης διάταση
του ουρητήρα,  ανιχνεύσιμα περίπου από τις
15 εβδομάδες της κύησης1,11-12. Ωστόσο, σε
πολλές περιπτώσεις η ουρητηροκήλη μπορεί
να μην είναι εμφανής ή να μην διαγνωσθεί.
Αν η ουροδόχος κύστη είναι γεμάτη, η ουρη-
τηροκήλη μπορεί να συμπιεστεί και να μην εί-

ναι ορατή υπερηχογραφικά. Αντίθετα, αν η
ουροδόχος κύστη είναι εντελώς κενή, μπορεί
η ουρητηροκήλη να καταλαμβάνει όλο το χώ-
ρο και να εκληφθεί λανθασμένα ως ουροδό-
χος κύστη13. Επίσης, αν υπάρχει δυσπλασία
του άνω μέρους του νεφρού και η παραγωγή
ούρων από αυτό το τμήμα του νεφρού δεν εί-
ναι επαρκής, τότε ο ουρητήρας δεν διατείνε-
ται και δεν εμφανίζεται ουρητηροκήλη14. 
Σε περίπτωση που απουσιάζει η ουρητηροκή-
λη, η προγεννητική διάγνωση «διπλού νε-
φρού» δεν είναι εύκολη και στηρίζεται στον
εντοπισμό διπλού πυελοκαλυκικού συστήμα-
τος και ευμεγέθους συνήθως νεφρού. Όταν ο
ουρητήρας απεικονίζεται  διατεταμένος και
εμφανίζεται να εκβάλει κάτω από τον αυχένα
της ουροδόχου κύστης, ενώ απουσιάζει ουρη-
τηροκήλη, τότε η πιθανότερη διάγνωση είναι
έκτοπος ουρητήρας. Ακόμα όταν  το μέγεθος
της ουρητηροκήλης είναι μεγάλο, τότε μπορεί
να προκαλέσει απόφραξη και στο ετερόπλευ-
ρο νεφρό, ενώ μπορεί να προβάλλει ακόμα
και στην ουρήθρα, προκαλώντας απόφραξη
της ουροδόχου κύστης1,13-14. Σε περίπτωση που
η ουρητηροκήλη δεν συνδυάζεται με διπλα-
σιασμό του νεφρού, αλλά αφορά στον ουρη-
τήρα που παροχετεύει όλο το νεφρικό παρέγ-
χυμα, τότε παρατηρείται υδρονέφρωση όλου
του νεφρού3,15. Η ποσότητα του αμνιακού
υγρού είναι συνήθως φυσιολογική σε περι-
πτώσεις ετερόπλευρης ουρητηροκήλης1.
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Εικόνα 1: εγκάρσια τομή της κοιλιάς όπου απει-
κονίζεται η διάταση του αριστερού νεφρού

Εικόνα 2: εγκάρσια τομή της πυέλου όπου απει-
κονίζεται η ουροδόχος κύστη μετά από μερική
κένωσή της και είναι εμφανής η ουρητηροκήλη
εντός της ουροδόχου κύστεως.
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Στη διαφορική διάγνωση της ουρητηροκήλης,
περιλαμβάνονται όλες οι καταστάσεις που προ-
καλούν υδρονέφρωση και διάταση του ουρητή-
ρα, όπως είναι η στένωση-απόφραξη της κυστε-
ουρητηρικής συμβολής και η κυστεοουρητηρική
παλινδρόμηση, όμως η ύπαρξη της ουρητηροκή-
λης συνήθως επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Σε πε-
ρίπτωση ευμεγέθους ουρητηροκήλης που προ-
καλεί απόφραξη της ουροδόχου κύστης, αν
και συνήθως είναι εμφανής, μπορεί να παρερ-
μηνευθεί ως παρουσία βαλβίδων της ουρή-
θρας1-4. Ο προσδιορισμός του φύλου του εμ-
βρύου μπορεί να είναι χρήσιμος σε αυτήν την
περίπτωση, αφού η μεν ουρητηροκήλη είναι
πιο συχνή στα θήλεα έμβρυα, ενώ οι βαλβίδες
της οπίσθιας ουρήθρας αφορούν στα άρρενα8.
Η συνύπαρξη κυστεοουρητηρικής παλινδρό-
μησης είναι πιο συχνή όταν υπάρχει ουρητη-
ροκήλη (63%), λιγότερο συχνή όταν υπάρχει
μόνο έκτοπος ουρητήρας (33%), και πιθανά
οφείλεται σε διαταραχή της αρχιτεκτονικής
του παρεγχύματος του κατώτερου τμήματος
του νεφρού από την ουρητηροκήλη. Απόφρα-
ξη της πυελοουρητηρικής συμβολής έχει επί-
σης αναφερθεί3. Η περαιτέρω εκτίμηση του
εμβρύου περιλαμβάνει έλεγχο του καρυότυ-
που (αμνιοπαρακέντηση) και εμβρυϊκό υπε-
ρηχοκαρδιογράφημα. Συμβουλευτική των γο-
νέων από παιδοουρολόγο κρίνεται σκόπιμη. 
Η πρόγνωση της ουρητηροκήλης μετά τη χει-
ρουργική διόρθωση είναι εξαιρετική όταν
αποτελεί μεμονωμένο εύρημα με καλή νεφρι-
κή λειτουργία. Η λειτουργία του νεφρού μπο-
ρεί να επηρεαστεί και αυτό εξαρτάται από το
μέγεθος της βλάβης που έχει υποστεί ο άνω
πόλος του νεφρού. Πιο πολύ φαίνεται να επη-
ρεάζεται η λειτουργία των νεφρών σε περι-
πτώσεις έκτοπου ουρητήρα, και λιγότερο σε
περιπτώσεις ουρητηροκήλης. Ο κατώτερος
πόλος το νεφρού συνήθως επηρεάζεται από
κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση και συνήθως
οι βλάβες είναι πιο βαριές16. Κατά τη διάρκεια
της κύησης οι περιπτώσεις εμβρύων με ουρη-
τηροκήλη πρέπει να παρακολουθούνται συ-
στηματικά με υπερηχογραφικό έλεγχο, ώστε
να εκτιμάται η κατάσταση του ουροποιητικού
συστήματος, ο βαθμός της υδρονέφρωσης και
η ποσότητα του αμνιακού υγρού. Σπάνια η

απόφραξη έχει ως αποτέλεσμα ολιγάμνιο.
Μετά την γέννηση γίνεται έλεγχος του ουρο-
ποιητικού συστήματος κύρια με απεικονιστι-
κές μεθόδους. Η κυστεοσκόπηση με διατομή
της ουρητηροκήλης είναι η θεραπεία εκλογής
σε ασθενείς με καλή λειτουργία του άνω πό-
λου, αν και αυτή η μέθοδος έχει ένα 30% επι-
πλοκών με τη μορφή κυστεοουρητηρικής πα-
λινδρόμησης. Εάν ο άνω πόλος του νεφρού εί-
ναι μη λειτουργικός, συνήθως χορηγείται προ-
φυλακτικά αντιβίωση και σε περίπτωση που
παραμείνει η υδρονέφρωση μετά τους 6 μήνες
μπορεί ακολουθήσει ημινεφρεκτομή του άνω
πόλου, τεχνικά δύσκολη επέμβαση  εξαιτίας
και του μικρού μεγέθους των νεφρών1-3. 

Prenatal diagnosis of ureterocele by ultra-
sound during the second trimester of preg-
nancy: a case report

Antsaklis P., Economou T., Sindos M., Papanto-
niou N., Mesogitis S., Antsaklis A.
1st Department of Obstetrics & Gynaecology, University of

Athens, Department of Fetal & Maternal Medicine, “Alexan-

dra” Maternity Hospital, Athens, Greece
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Summary
A ureterocele is a cystic dilatation that occurs at
the distal end of the ureter, at the junction with
the bladder. Ureteroceles are detectable by ul-
trasound examination of the fetus and the most
common appearance prenatally is hydronephro-
sis of the upper pole moiety, associated with a
dilated ureter and a ureterocele within the blad-
der. Prenatal diagnosis decreases morbidity and
potential adverse outcomes related to infection.
We present a case of a large ureterocele diag-
nosed at 22 weeks of gestation.

Key words: ureterocele, hydronephrosis
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Οριακά ελαττωμένες 
τιμές του αμνιακού 
υγρού σε μονήρεις 

κυήσεις με άρρηκτο 
θυλάκιο. Μαιευτική 

αντιμετώπιση και 
περιγεννητική έκβαση

Περίληψη
Είναι γνωστό ότι η ποσότητα του αμνιακού υγρού είναι ένας από
τους πιο χρήσιμους δείκτες για την παρακολούθηση του καλώς
έχειν του εμβρύου. Σε συνδυασμό με το ρυθμό της ανάπτυξής
του και άλλες παραμέτρους παρέχει πολύτιμα συμπεράσματα,
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που έχει τεθεί η υποψία παθολογίας
της κύησης που απαιτεί στενή παρακολούθηση. Η ελαττωμένη
ποσότητα του αμνιακού υγρού έχει σχετιστεί με δυσλειτουργία
του πλακούντα. Συχνά η απόφαση για τερματισμό της κύησης
λαμβάνεται στη βάση του κλινικού και υπερηχογραφικού ευρή-
ματος της ελαττωμένης ποσότητας του αμνιακού υγρού. 
Σκοπός της αναδρομικής αυτής μελέτης ήταν να εξεταστεί η μαι-
ευτική αντιμετώπιση και η έκβαση κυήσεων που διαγνώσθηκαν στο
τρίτο τρίμηνο με οριακό ολιγάμνιο. Ως οριακό ολιγάμνιο θεωρήσαμε
τιμές του AFI, μεταξύ 5-10. Περιλήφθηκαν μονήρεις κυήσεις χωρίς
πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων και χωρίς συγγενείς διαπλα-
στικές ανωμαλίες. Οι ασθενείς αυτές νοσηλεύθηκαν για διάφορους
λόγους στην πτέρυγα κυήσεων υψηλού κινδύνου του μαιευτηρίου
Αλεξάνδρα. Η εμβρυοπλακουντιακή κυκλοφορία όπως αυτή εκτιμά-
ται με την αξιολόγηση της αιματικής ροής στην ομφαλική αρτηρία
με Doppler ήταν φυσιολογική σε όλες τις περιπτώσεις. 
Στην αρνητική περιγεννητική έκβαση περιλαμβάνονται: Καισα-
ρική τομή για υποτιθέμενη εμβρυϊκή δυσπραγία, Apgar score
στα 5 λεπτά <7, εισαγωγή στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νε-
ογνών και το χαμηλό βάρος γέννησης.
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Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζουν αυ-
ξημένη μαιευτική παρέμβαση (πρόκληση τοκετού,
καισαρική τομή) στις κυήσεις αυτές. Η περιγεννη-
τική έκβαση ήταν γενικά καλή ιδίως στις κυήσεις
που ολοκληρώθηκαν μετά από την 34η εβδομάδα. 

Λέξεις - κλειδιά: ολιγάμνιο, άρρηκτο θυλάκιο, περιγεννητική

έκβαση, επιπλοκές

Εισαγωγή
Η ποσότητα του αμνιακού υγρού είναι ένας
από τους πιο χρήσιμους δείκτες για την παρα-
κολούθηση του καλώς έχειν του εμβρύου. Η
ελαττωμένη ποσότητα του αμνιακού υγρού
σχετίζεται μεταξύ άλλων και με πλακουντια-
κή δυσλειτουργία. Συχνά η απόφαση για τερ-
ματισμό της κύησης λαμβάνεται στη βάση του
κλινικού και/ή υπερηχογραφικού ευρήματος
της ελαττωμένης ποσότητας του αμνιακού
υγρού. Συνεπώς η διάγνωση του ελαττωμένου
αμνιακού υγρού συχνά έχει ως συνέπεια κλι-
μακούμενη μαιευτική παρέμβαση, αρχικά για
τη στενότερη παρακολούθηση και στη συνέ-
χεια για τον τερματισμό της κύησης είτε με
πρόκληση τοκετού είτε με τη διενέργεια προ-
γραμματισμένης καισαρικής τομής. 
Η μέτρηση του αμνιακού υγρού γίνεται με
διάφορες μεθόδους. Πιο αναλυτικά με τη μέ-
τρηση σε εκατοστά της βαθύτερης λίμνης
αμνιακού υγρού (φυσιολογικό άνω των 2
εκατοστών), με υπολογισμό του δείκτη του
αμνιακού υγρού (AFI-amniotic fluid index)
και τέλος με υποκειμενική εκτίμηση του εξε-
ταστή. Τιμές του AFI που θεωρούνται φυσιο-
λογικές είναι μεταξύ 5ης-95ης εκατοστιαίας
θέσης ανάλογα με την ηλικία κύησης. Είναι
γνωστό ότι ο όγκος του αμνιακού υγρού μετα-
βάλλεται κατά τη διάρκεια της κύησης με τις
μέγιστες τιμές περί την 34η εβδομάδα. Στο
ερώτημα ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος
υπολογισμού του αμνιακού υγρού απαντά
πρόσφατη ανασκόπηση1 που καταλήγει ότι «ο
υπολογισμός του αμνιακού υγρού με τη μέθο-
δο της βαθύτερης λίμνης φαίνεται να αποτε-
λεί καλύτερη επιλογή αφού η χρήση του AFI
οδηγεί σε υπερδιάγνωση ολιγαμνίου με συνέ-
πεια αύξηση στα ποσοστά της πρόκλησης το-

κετού χωρίς βελτίωση του περιγεννητικού
αποτελέσματος». 
Αποτελεί κρατούσα αντίληψη ότι το ολιγά-
μνιο αποτελεί παράγοντα κινδύνου και ένδει-
ξη για στενή παρακολούθηση της κύησης. Το
συμπέρασμα βέβαια της ανασκόπησης που
αναφέρθηκε ανωτέρω αφήνει να εννοηθεί
καθαρά ότι η μεμονωμένη διάγνωση του ολι-
γαμνίου χωρίς άλλα υπερηχογραφικά ευρή-
ματα ή άλλους παράγοντες κινδύνου πιθανόν
να μην απαιτεί αυξημένη μαιευτική παρέμβα-
ση, αφού αυτή δεν φαίνεται να βελτιώνει την
περιγεννητική έκβαση. Μεμονωμένο γενικά
θα μπορούσε να οριστεί το ολιγάμνιο που δεν
συνοδεύεται από μητρικούς ή εμβρυικούς πα-
ράγοντες κινδύνου όπως: ενδομήτρια υπολει-
πόμενη ανάπτυξη, πρόωρη ρήξη των εμβρυι-
κών υμένων, υπερτασικές διαταραχές της
κύησης, σακχαρώδης διαβήτης ή άλλες συ-
στηματικές νόσοι της μητέρας.Λίγα έχουν
ανακοινωθεί σχετικά με την προγνωστική
αξία οριακά ελαττωμένων τιμών του αμνια-
κού υγρού. Σκοπός της αναδρομικής αυτής
μελέτης που έγινε στο μαιευτήριο Αλεξάνδρα
και στην Α' Μαιευτική- Γυναικολογική κλινι-
κή του Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν να εξε-
ταστεί η αντιμετώπιση και η έκβαση κυήσεων
που διαγνώσθηκαν με οριακά χαμηλές τιμές
του AFI. Ως οριακό ολιγάμνιο ορίστηκαν
συμβατικά τιμές του δείκτη αμνιακού υγρού
μεταξύ 5-10. Περιλήφθηκαν μονήρεις κυή-
σεις χωρίς πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμέ-
νων και χωρίς συγγενείς διαπλαστικές ανω-
μαλίες. Οι ασθενείς αυτές νοσηλεύθηκαν για
διάφορους λόγους στην πτέρυγα κυήσεων
υψηλού κινδύνου του μαιευτηρίου Αλεξάν-
δρα. Καμία από τις επίτοκες αυτές δεν είχε
υποβληθεί σε επεμβατικό έλεγχο του εμβρυι-
κού καρυοτύπου με αμνιοπαρακέντηση ή λή-
ψη τροφοβλάστης στην παρούσα κύηση. Η
εμβρυοπλακουντιακή κυκλοφορία όπως αυτή
εκτιμάται με την αξιολόγηση της αιματικής
ροής στην ομφαλική αρτηρία με Doppler
ήταν φυσιολογική σε όλες τις περιπτώσεις. 

Υλικό και Μέθοδος

Εξετάστηκε το αρχείο της πτέρυγας «Βενιζέ-
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λου» (πτέρυγα κυήσεων υψηλού κινδύνου)
στο Μαιευτήριο Αλεξάνδρα και αναγνωρί-
στηκαν μεταξύ των επιτόκων που νοσηλεύθη-
καν οι κυήσεις όπου διαγνώσθηκε υπερηχο-
γραφικά οριακά ελαττωμένο αμνιακό υγρό.
Ως οριακά ελαττωμένο αμνιακό υγρό θεωρή-
θηκαν τιμές του δείκτη AFI μεταξύ 5 και του
10. Στο διάστημα έξι μηνών (Νοέμβριος
2007-Μάιος 2008) αναγνωρίστηκαν 24 επίτο-
κες που είχαν εισαχθεί στο νοσοκομείο με τις
ενδείξεις που φαίνονται στον πίνακα 1:
Σε όλες τις περιπτώσεις δεν υπήρχε ιστορικό
ρήξεως των εμβρυικών υμένων και δεν υπήρ-
χε συγγενής διαπλαστική ανωμαλία. Οι ημέ-
ρες νοσηλείας των επιτόκων κυμάνθηκαν από
1 έως 65 με μέση τιμή τις 8,36 μέρες. 
Όσον αφορά στη μαιευτική αντιμετώπιση 17
επίτοκες γέννησαν με καισαρική τομή (71%),
εκ των οποίων οι 13 (54%) εκτός τοκετού. 10
επίτοκες (41%) υπεβλήθησαν σε πρόκληση το-
κετού με ποσοστό κολπικού τοκετού 60% (6
επίτοκες). Σε μία περίπτωση ο τοκετός ξεκίνη-
σε αυτόματα στη διάρκεια της νοσηλείας της
επιτόκου και ολοκληρώθηκε κολπικά. Συνολι-
κά σημειώθηκαν 7 κολπικοί τοκετοί (29%) με-
ταξύ των οποίων και μία εμβρυουλκία. 
Χωρίσαμε τις επίτοκες της μελέτης μας σε
δύο ομάδες ώστε να διακρίνουμε τις κυήσεις
με μεμονωμένο οριακό ολιγάμνιο από τις
υπόλοιπες στις οποίες συνυπήρχαν άλλοι πα-
ράγοντες κινδύνου. Από την περαιτέρω ανά-
λυση προκύπτουν ενδιαφέροντα ευρήματα,
όσον αφορά τη διαφορετική προσέγγιση στη
μαιευτική αντιμετώπιση. Υπήρχαν 9 (37,5%)
κυήσεις όπου το οριακό ολιγάμνιο ήταν μεμο-
νωμένο εύρημα. Από αυτές οι 6 (67%) υπεβλή-
θησαν σε πρόκληση τοκετού. Κολπικός τοκε-
τός επετεύχθη σε 4 περιπτώσεις. Οι υπόλοιπες

δύο γέννησαν με καισαρική τομή λόγω αδυνα-
μίας εξέλιξης του τοκετού. Ένας τοκετός άρχι-
σε αυτόματα στη διάρκεια της νοσηλείας της
επιτόκου και ολοκληρώθηκε κολπικά, ενώ 2
γυναίκες γέννησαν με προγραμματισμένη και-
σαρική τομή λόγω προηγηθείσας καισαρικής
τομής. Παρατηρούμε ότι 5 γυναίκες (56%) πέ-
τυχαν κολπικό τοκετό, ενώ το μεμονωμένο
οριακό ολιγάμνιο δεν αποτέλεσε ένδειξη και-
σαρικής τομής σε καμία περίπτωση.  
Στην ομάδα των επιτόκων όπου το οριακό ολι-
γάμνιο συνοδευόταν από άλλους παράγοντες
κινδύνου ή παθολογικές καταστάσεις της κύη-
σης (15 κυήσεις ή 62,5% του συνόλου), η μαι-
ευτική αντιμετώπιση εμφανίζεται πιο επιθετι-
κή. Κολπικό τοκετό πέτυχαν μόλις 2 επίτοκες
(13%) εκ των οποίων η μία ήταν εμβρυουλκία.
Σε επείγουσα καισαρική τομή υπεβλήθησαν 4
επίτοκες (27%) εκ των οποίων η μία για πιθα-
νή εμβρυική δυσπραγία, ενώ οι υπόλοιπες
τρεις για άλλες μαιευτικές ενδείξεις. Σε προ-
γραμματισμένη καισαρική τομή υπεβλήθησαν
9 επίτοκες (60%) οι 6 εκ των οποίων με απο-
κλειστική ένδειξη σχετιζόμενη με την πιθανή
δυσμενή κατάσταση του εμβρύου. Όπως φαί-
νεται στον πίνακα που ακολουθεί και συνοψί-
ζει την αντιμετώπιση του οριακού ολιγαμνίου
(πίνακας 2) υπάρχει σαφής διαφορά τόσο στην
ηλικία κύησης όσο και στο βάρος γέννησης με-
ταξύ των δύο ομάδων, με την ομάδα του μεμο-
νωμένου ολιγαμνίου να παρουσιάζει μεγαλύτε-
ρη ηλικία κύησης στον τοκετό και μεγαλύτερο
βάρος γέννησης του νεογνού. Παρατηρούμε
πολύ αυξημένο ποσοστό μαιευτικής παρέμβα-
σης όταν το οριακό ολιγάμνιο συνοδεύεται από
παράγοντες κινδύνου όπως υπολειπόμενη εν-
δομήτρια ανάπτυξη, υπερτασικές διαταραχές
της κύησης ή σακχαρώδης διαβήτης.
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Πίνακας 1. Ενδείξεις Εισαγωγής
Ολιγάμνιο 68% (42% μεμονωμένο)
Υπολειπόμενη ανάπτυξη εμβρύου 36%
Υπερτασικές διαταραχές κύησης 24%
Σακχαρώδης διαβήτης κύησης 8%
Παράταση κύησης 4%
(το άθροισμα των ποσοστών υπερβαίνει το 100%, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις συνυπήρχαν περισσότερες από μία ενδείξεις
εισαγωγής)
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Όσον αφορά στη νεογνική έκβαση δεν σημει-
ώθηκε κανένας θάνατος περιγεννητικά ούτε
υπήρξε περίπτωση σοβαρής νοσηρότητας.
Στις κυήσεις άνω των 34 εβδομάδων (22 από
24 συνολικά) δεν παρατηρήθηκε Apgar σκορ
μικρότερο του 7 στο πρώτο λεπτό σε καμία
περίπτωση. Το βάρος γέννησης των νεογνών
αυτών κυμάνθηκε από 1560 έως 4240 γρ. Δύο
νεογνά εισήχθησαν για νοσηλεία στη μονάδα
νεογνών. Το πρώτο νεογνό γεννήθηκε με και-
σαρική τομή στην 28η εβδομάδα κύησης λόγω
κολπικής αιμόρροιας και επιπωματικού πλα-
κούντα. Το βάρος γέννησης ήταν 1100 γρ. Το
δεύτερο νεογνό γεννήθηκε με καισαρική τομή
στην 33η εβδομάδα κύησης λόγω παθολογι-
κού καρδιοτοκογραφήματος και ισχιακής
προβολής. Το βάρος γέννησης ήταν 1500 γρ.
και το Apgar σκορ ήταν 7. Και στις δύο περι-
πτώσεις τα νεογνά πήραν εξιτήριο από τη μο-
νάδα νεογνών σε καλή κατάσταση.

Συμπεράσματα-συζήτηση

Πολλοί παράγοντες δυσκολεύουν την υπερη-
χογραφική διάγνωση του ολιγαμνίου. Ενδει-
κτικά αναφέρουμε την απουσία πλήρους κα-
τανόησης της φυσιολογίας στην παραγωγή
και κατανάλωση του αμνιακού υγρού (ΑΥ),
την περιοδικότητα στην εμφάνιση ελαττωμέ-
νης ποσότητας του ΑΥ, την εγγενή έλλειψη
ακρίβειας των υπερήχων στην εκτίμηση του
ΑΥ και τα διαφορετικά διαγνωστικά κριτή-
ρια στην εκτίμηση του ολιγαμνίου2. 
Πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα υποστη-
ρίζουν ότι το μεμονωμένο ολιγάμνιο δεν σχε-
τίζεται με υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυ-
ξη, ούτε με κακό περιγεννητικό αποτέλεσμα. 

Αναδρομική μελέτη στη Γρανάδα της Ισπα-
νίας3 όπου συγκρίθηκαν 206 μονήρεις κυή-
σεις χαμηλού κινδύνου με πρόκληση τοκετού
λόγω μεμονωμένου ολιγαμνίου με 206 κυή-
σεις με αυτόματη έναρξη τοκετού και φυσιο-
λογικό αμνιακό υγρό κατέληξε στο συμπέρα-
σμα ότι η τακτική πρόκλησης τοκετού σε κυή-
σεις χαμηλού κινδύνου λόγω μεμονωμένου
ολιγαμνίου οδήγησε σε περισσότερους επεμ-
βατικούς τοκετούς και καισαρικές τομές χω-
ρίς βελτίωση στην περιγεννητική έκβαση. Σε
παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και μία
μελέτη από το Τέξας με ανάλογο σχεδιασμό.4

Άλλοι ερευνητές έχουν καταλήξει σε ανάλο-
γα συμπεράσματα όπως οι Zhang και συν.5,
Reinford και συν.6 και οι Garmel και συν.7

Αντίθετα συσχέτιση του ολιγαμνίου σε κυή-
σεις χαμηλού κινδύνου με χαμηλό βάρος γέν-
νησης έχει υποστηριχθεί από τους Locatelli
και συν8. Τέλος οι Roberts και συν. έχουν
ανακοινώσει ότι το μεμονωμένο ολιγάμνιο
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο υπολειπόμε-
νης ανάπτυξης και εισαγωγής στη μονάδα
εντατικής νοσηλείας νεογνών.9

Στο δικό μας υλικό φάνηκε το γεγονός ότι η
διάγνωση οριακού ολιγαμνίου μεμονωμένα ή
σε συνδυασμό με άλλες επιπλοκές της κύησης
ή παράγοντες κινδύνου αποτελεί ένδειξη για
αυξημένη μαιευτική παρέμβαση (εισαγωγή
στο νοσοκομείο, πρόκληση τοκετού, καισαρι-
κή τομή) και εσπευσμένο τερματισμό της κύη-
σης. Η δε μαιευτική παρέμβαση κλιμακώνε-
ται μέχρι μηδενισμού σχεδόν των ποσοστών
φυσιολογικού τοκετού στις περιπτώσεις που
το οριακό ολιγάμνιο, όπου επικεντρώθηκε η
δική μας μελέτη, συνοδεύεται από άλλες πα-
θολογικές καταστάσεις της κύησης (62,5%). 

Μπλάνας και συν.Οριακό ολιγάμνιο με άρρηκτο θυλάκιο και περιγεννητική έκβαση
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Πίνακας 2. Αντιμετώπιση οριακού ολιγάμνιου
Μεμονωμένο Με συνοδές καταστάσεις

Πρόκληση τοκετού 66% 20%
Προγραμματισμένη καισαρική τομή 22% 60%
Επείγουσα καισαρική τομή 22% 27%
Κολπικός τοκετός 56% 13%
Βάρος γέννησης (γρ) 3218 (2700-4240) 2271 (1100-3250)
Ηλικία κύησης 36+2-42+3 28+2-40+1
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Προφανώς τα ποσοστά νεογνικών επιπλοκών
στη μελέτη μας είναι πολύ μικρά και αυτό εί-
ναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Αναρωτιέται
όμως κανείς μήπως το τίμημα που απαιτείται
σε μαιευτική παρέμβαση είναι δυσανάλογο
και εάν παρόμοια περιγεννητικά αποτελέ-
σματα θα ήταν δυνατόν να επιτευχθούν με λι-
γότερο επιθετική αντιμετώπιση αυτών των
κυήσεων. Η μελέτη μας λόγω της φύσης της
και του σχετικά μικρού δείγματος επιτόκων
δεν είναι δυνατόν να δώσει απαντήσεις στα
παραπάνω ερωτήματα. Θα απαιτείτο μία κα-
λά σχεδιασμένη μελέτη προσαρμοσμένη κατά
το δυνατόν στις απαιτήσεις της μαιευτικής
πρακτικής στην πατρίδα μας με ικανό μέγε-
θος ώστε να βοηθήσει στη διαλεύκανση ορι-
σμένων από τους προβληματισμούς που ανα-
φέρθηκαν ανωτέρω. 

Borderline oligohydramnios in singleton
pregnancies with intact fetal membranes.
Obstetric management and perinatal out-
come
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Summary
It is accepted that the amniotic fluid volume is
one of the most useful parameters for the
monitoring of the fetal well-being. In combi-
nation with the growth rate and other obser-
vations amniotic fluid volume provides valu-
able information, especially in cases where an
obstetric complication has been diagnosed
and frequent fetal surveillance is warranted.
Reduced amniotic fluid volume has been as-

sociated with placental insufficiency. The de-
cision to deliver the fetus is frequently based
on the clinical or the ultrasonographic diagno-
sis of reduced amniotic fluid. 
The aim of this retrospective study was to ex-
amine the attitude of the obstetricians and the
perinatal outcome of pregnancies complicated
by the finding of borderline oligohydramnios
in the third trimester. Borderline oligohydram-
nios was defined for the purposes of this study,
as an AFI between 5 and 10 centimeters. Sin-
gleton pregnancies were included without his-
tory of ruptured amniotic membranes or con-
genital fetal malformations. The patients were
hospitalized for various reasons in the high risk
antenatal ward in the “Alexandra” Maternity
Hospital. The fetal-placental circulation was
within normal limits in all cases. Adverse peri-
natal outcomes included: caesarean section for
presumed fetal distress, Apgar score<7 at 5
minutes, admission to the Neonatal Intensive
Care Unit and low birth weight. 
The outcomes of this study show increased
obstetric intervention (induction of labour,
caesarean section) in these cases of borderline
oligohydramnios. The perinatal outcome was
generally good especially in the cases deliv-
ered after 34 weeks of gestational age. 

Key words: oligohydramnios, intact fetal membranes, perina-

tal outcome, complications
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Ενεργητική 
αντιμετώπιση 

τοκετού βασισμένη 
σε αποδείξεις

Περίληψη
Η ανάγκη για αποτελεσματικότερη διαχείριση του τοκετού σε
μεγάλες υγειονομικές μονάδες γέννησε την ενεργητική αντιμε-
τώπιση του τοκετού, ένα πρωτόκολλο τοκετού που αναμένει την
ολοκλήρωση του τοκετού σε διάστημα 12 ωρών από την εισαγω-
γή της επιτόκου στην αίθουσα τοκετών και που αποτελείται
από τις εξής στοιχεία: 1) Εισαγωγή στην αίθουσα τοκετού στην
ενεργό φάση. 2) Αμνιοτομή 1 ώρα μετά την εισαγωγή. 3) Κατα-
γραφή της πορείας του τοκετού στο παρτόγραμμα. 4) Παρέμβα-
ση με ωκυτοκίνη όταν χρειάζεται. 5)  Ένας- προς- ένα υποστή-
ριξη της γυναίκας. 6) Ανακούφιση από τον πόνο. 7) Τακτική
εκτίμηση από τον μαιευτήρα. 8) Προγεννητική εκπαίδευση των
εγκύων. 9) Καταγραφή πεπραγμένων και αποτελεσμάτων. Τα
κυριότερα οφέλη της χρησιμοποίησης της ενεργού αντιμετώπι-
σης του τοκετού συμπεριλαμβάνουν: 1) επίσπευση του χρόνου
τοκετού, 2) ανακούφιση από τον πόνο, 3) ψυχολογική υποστήρι-
ξη, 4) μικρή επίδραση (αν έχει) στην προσπάθεια ελάττωσης
των καισαρικών τομών. Κυριότερα μειονεκτήματα είναι η ομοι-
όμορφη αντιμετώπιση κάθε τοκετού, η αμφισβητήσιμη κλινική
χρησιμότητά του, η πιθανή παρουσία επιπλοκών και η επιδεί-
νωση της εμπειρίας του τοκετού από τη γυναίκα.

Λέξεις - κλειδιά: ενεργητική αντιμετώπιση τοκετού, ωκυτοκίνη, αμνιοτομία, μαι-

ευτική αναλγησία
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Εισαγωγή
Η αντιμετώπιση του τοκετού στις υγειονομι-
κές μονάδες στις οποίες προσέρχονται οι επί-
τοκες χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογέ-
νεια. Αυτή η διαφορά σχετίζεται με τις αντί-
στοιχα μεγάλες διαφορές στις πεποιθήσεις
των Μαιευτήρων σχετικά με τον βέλτιστο τρό-
πο αντιμετώπισης των επιτόκων, την εμπειρία
αυτών που ασχολούνται με τον τοκετό, τα μέ-
σα και τις δυνατότητες του νοσοκομείου, τις
επιθυμίες ή απόψεις των επιτόκων.
Οι ελλείψεις σε μέσα και δυνατότητες που
διαχρονικά παρατηρούνται και η ανάγκη για
τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα με τη
μικρότερη δυνατή κατανάλωση έμψυχων και
άψυχων πόρων επιβάλλει την εφαρμογή μέ-
τρων για την ασφαλή και γρήγορη διεκπεραί-
ωση του τοκετού τουλάχιστον στους μεγάλους
Υγειονομικούς σχηματισμούς.
Αντίστοιχοι προβληματισμοί είχαν διατυπω-
θεί και παλαιότερα διεθνώς και διάφοροι
τρόποι αντιμετώπισης του θέματος είχαν υιο-
θετηθεί. Ακόμα δεν υπάρχει ομόθυμη συμφω-
νία για τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης ενός
τοκετού και αυτό αποδεικνύεται από τις σχε-
τικές επιστημονικές δημοσιεύσεις. Στον πα-
ρόν άρθρο θα αναφέρουμε τα στοιχεία που
συνθέτουν την ενεργό αντιμετώπιση του τοκε-
τού, θα εξηγήσουμε τα οφέλη και θα προσπα-
θήσουμε να τα τεκμηριώσουμε βιβλιογραφι-
κά και, τέλος θα αναφέρουμε τις απόψεις των
επιτόκων για την εμπειρία τους από τον τοκε-
τό που βιώσαν. 
Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, προτάθηκε
από τον καθηγητή Kieran O' Driscoll του
National Maternity Hospital του Δουβλίνου
ένα «πακέτο» μέτρων που είχαν σαν σκοπό
την ασφαλή για τη μητέρα και το έμβρυο και
σε λογικό χρονικό διάστημα (τότε ορίστηκε το
24ωρο) ολοκλήρωση του τοκετού. Αυτό το σύ-
νολο μέτρων ονομάστηκε Active management
of labor (Ενεργητική αντιμετώπιση τοκετού,
Ε.Α.Τ)1. Αρχικά είχε προταθεί η χρήση του
για την ελάττωση των περιστατικών μαιευτι-
κής δυστοκίας αλλά χρησιμοποιήθηκε ευρύ-
τερα στη διαχείριση των τοκετών. Ελαφρώς
τροποποιημένη είναι η αντιμετώπιση που έχει
προταθεί από τον Thornton2.

Η ανάγκη που ώθησε τον O' Driscoll στην υι-
οθέτηση και εφαρμογή αυτών των μέτρων
ήταν η πεποίθηση του ότι η παράταση του το-
κετού μετέτρεπε την εμπειρία του τοκετού σε
δυσάρεστη και απεχθή για την επίτοκο1. Ση-
μαντική παράμετρος του πρωτοκόλλου απο-
τελούσε η συμπαράσταση κατά τη διάρκεια
του τοκετού από μία μαία. Τέλος, ο μεγάλος
όγκος περιστατικών που διακινούταν στην αί-
θουσα τοκετών και η ανάγκη για ορθολογικό-
τερη και παραγωγικότερη χρήση του προσω-
πικού οδήγησε στην υιοθέτηση ενός συστήμα-
τος που θα εξασφάλιζε ότι τα περιστατικά
δεν θα λίμναζαν, αλλά θα διεκπεραιώνονταν
εντός ευλόγου διαστήματος3. Την εποχή εκεί-
νη οι καισαρικές δεν αποτελούσαν ακόμα
πρόβλημα και στις αρχικές επιδιώξεις δεν
συμπεριλαμβανόταν η διατήρηση των ποσο-
στών της καισαρικής τομής σε χαμηλά επίπε-
δα. Η μεγάλη διαφορά όμως ποσοστών και-
σαρικής τομής στο κέντρο του O' Driscoll
αποτέλεσε ένδειξη ότι η Ε.Α.Τ συμβάλλει
προς αυτή την κατεύθυνση και έγινε προσπά-
θεια αυτό να διερευνηθεί.

Πρωτόκολλο ενεργού αντιμετώπισης τοκετού

Πριν γίνει οποιαδήποτε αναφορά στο πρωτό-
κολλο της ενεργητικής αντιμετώπισης τοκε-
τού, πρέπει να γίνει καθορισμός του αντικει-
μένου εφαρμογής του πρωτοκόλλου. Η Ε.Α.Τ
βρίσκει εφαρμογή σε πρωτοτόκες, μονήρεις,
τελειόμηνες κυήσεις χαμηλού κινδύνου σε κε-
φαλική προβολή στις οποίες ο τοκετός ξεκινά
αυτόματα. Εξυπακούεται ότι στο κείμενο που
ακολουθεί αναφερόμαστε μόνο σε αυτές τις
περιπτώσεις αποκλείοντας τις περιπτώσεις
πρόκλησης τοκετού, ανώμαλων προβολών,
πολυτόκων κλπ. Παρότι αρχικά το χρονικό
όριο μέσα στο οποίο θα έπρεπε να επιτευχθεί
ο τοκετός ήταν οι 24 ώρες, αυτό σταδιακά
μειώθηκε στις 12. Εξυπακούεται ότι μιλάμε
για το διάστημα από την έναρξη της ενεργού
φάσης και όχι πρωτύτερα.
Στον πίνακα 1 αναφέρονται συνοπτικά τα
στοιχεία εκείνα που συνθέτουν το πρωτόκολλο
της Ε.Α.Τ, όπως το περιέγραψε ο O' Driscoll.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του πρω-
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τοκόλλου σε άλλα κέντρα δεν ακολούθησε την
πιστή αντιγραφή του αρχικού προτύπου. Αντί
για αυτό, κάθε κέντρο εφάρμοζε διάφορα
στοιχεία του πρωτοκόλλου σύμφωνα με τις πε-
ποιθήσεις, συνήθειες και δυνατότητές του και
κάθε φορά αυτό ονομαζόταν Ε.Α.Τ

1. Εισαγωγή στην αίθουσα τοκετού στην ενεργό
φάση

Όπως είναι γνωστό, το 1ο στάδιο του τοκετού
χωρίζεται στην λανθάνουσα και στην ενεργό
φάση. Ο διαχωρισμός αυτός είναι, εν πολ-
λοίς, αυθαίρετος μιας και προσπαθούμε να
περιγράψουμε ένα συνεχές φαινόμενο με τη
λογική της κατηγοριοποίησης. Η εξακρίβωση
της φάσης του τοκετού παραμένει ένα δύσκο-
λο εγχείρημα και απαιτεί εμπειρία. Η παρου-
σία αποκλειστικά και μόνο μιας μικρής δια-
στολής του τραχήλου ή μόνο κάποιων ωδινών
μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη διάγνω-
ση. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η λανθά-
νουσα φάση διαρκεί κατά μέσο όρο 6,4 ώρες
αλλά μπορεί να φτάσει και τις 20 ώρες4.
Έτσι, για να θέσουμε με σχετική ασφάλεια
τη διάγνωση ότι ο τοκετός βρίσκεται στην
ενεργό φάση, η παρουσία επώδυνων (ήπιας ή
έντονης έντασης), τακτικών και επαναλαμβα-
νόμενων  ωδινών πρέπει να συνοδεύεται με
τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω ευρήμα-
τα: Εξάλειψη του τραχήλου, διαστολή 3 εκ
και μεγαλύτερη, αυτόματη ρήξη των εμβρυϊ-
κών υμένων, παρουσία του βλεννοαιματηρού
εκκρίματος (show).
Η εισαγωγή της επιτόκου εκτός της ενεργού

φάσης οδηγεί σε «ψευδώς» παρατεταμένη
διάρκεια τοκετού μιας και στην καταγραφή
της πορείας του τοκετού στο παρτόγραμμας
συνυπολογίζεται και η λανθάνουσα φάση.
Θεωρώντας ότι στην επίτοκο αυτή θα γίνει
αμνιοτομία και πιθανότατα, μιας και δεν θα
ανταποκρίνεται, ωδινοποίηση, τότε αυξάνε-
ται η πιθανότητα να θέσουμε λανθασμένα τη
διάγνωση της αδυναμίας εξέλιξης του τοκε-
τού και η επίτοκος να οδηγηθεί προς καισα-
ρική τομή. Η απόφαση αυτή πιθανόν να επη-
ρεαστεί εκτός από τη μακροχρόνια παραμονή
της επιτόκου στην αίθουσα τοκετού χωρίς
αποτέλεσμα, από την πίεση που θα ασκεί η
ίδια λόγω ψυχικής και σωματικής εξάντλησης
καθώς και από την πίεση του οικογενειακού
της περιβάλλοντος. Η ίδια η κόπωση του Μαι-
ευτήρα δεν αποκλείεται να συντελέσει στην
απόφαση για διενέργεια Καισαρικής τομής.
Είναι λοιπόν φανερό ότι η απόφαση για την
εισαγωγή στην αίθουσα τοκετού δεν πρέπει
να γίνεται «ελαφρά τη καρδία» αλλά μετά
από ακριβή αιτιολόγηση της διάγνωσης. Σκό-
πιμη θα ήταν η εκτίμηση του τραχήλου και
της μυομητρικής δραστηριότητας να γίνει από
κάποιο έμπειρο μέλος της ομάδας. Ακόμα και
αν η επίτοκος μπει στην αίθουσα τοκετών η
διαπίστωση ότι αυτή δεν βρίσκεται στην
ενεργό φάση πρέπει να οδηγήσει στην έξοδό
της από αυτή. Αν βρίσκεται στη λανθάνουσα
φάση θα μπορούσε να νοσηλευτεί προσωρινά
σε κάποιο θάλαμο επιτόκων ειδάλλως, αν εί-
ναι τελείως εκτός τοκετού να εξέρχεται του
νοσοκομείου.
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2. Αμνιοτομή 1 ώρα μετά την εισαγωγή

Μετά την εισαγωγή στην αίθουσα τοκετών
και αφού γίνει η παραλαβή της επιτόκου και
ληφθούν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξε-
τάσεις θα πρέπει να επιχειρείται τεχνητή ρή-
ξη του θυλακίου. Σύμφωνα με τον O' Driscoll,
αυτό θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσα
στην 1η ώρα της νοσηλείας της επιτόκου.
Η πρώιμη ρήξη του θυλακίου ενδεχομένως
να επισπεύσει τον τοκετό αλλά έχει και ένα
άλλο πλεονέκτημα: επιτρέπει τον έλεγχο της
χροιάς του αμνιακού υγρού, κάτι που μπορεί
να μας οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα
σχετικά με την κατάσταση του εμβρύου. Κε-
χρωσμένο αμνιακό υγρό θα πρέπει να μας
προβληματίσει και να μας κάνει να συλλογι-
στούμε την περαιτέρω πορεία του τοκετού.

3. Καταγραφή της πορείας του τοκετού στο
παρτόγραμμα
Σημαντικό εργαλείο παρακολούθησης του το-
κετού και κριτήριο κλινικών αποφάσεων
αποτελεί το ορθά και πλήρως συμπληρωμένο
διάγραμμα παρακολούθησης του τοκετού
(παρτόγραμμα). Στην εικόνα 1 απεικονίζεται
το παρτόγραμμα που χρησιμοποιείται από
την Α' Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική
του ΓΝΑ Αλεξάνδρα και αποτελεί παραλλα-
γή του παρτογράμματος που προτείνεται από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO).
Εκτός από την καταγραφή της διαστολής του
τραχήλου και του ύψους της προβάλλουσας
μοίρας (εμπέδωσης) σε μεσοδιαστηματα μιας
ώρας, απαραίτητα στοιχεία που απαιτούν συ-
μπλήρωση είναι ο αριθμός των ωδινών, η κα-
ταγραφή της χορήγησης και της δοσολογίας
της ωκυτοκίνης, η χορήγηση αναισθησίας.
Στο πρωτόκολλο του National Maternity
Hospital η εκτίμηση της διαστολής πρέπει να
γίνεται κάθε ώρα για τις πρώτες 3 ώρες και
κατόπιν ανά δίωρο.
Στο παρτόγραμμα της εικόνας 1 προστέθη-
καν 2 γραμμές που αντιπροσωπεύουν τις
γραμμές επαγρύπνησης (Alert) και δράσης
(Action). Αυτές οι γραμμές είναι παράλληλες
και απέχουν κάποιες ώρες μεταξύ τους. Στο
πρότυπο του WHO η απόσταση τους είναι 4

ώρες, αλλά σε άλλα, πιο επιθετικά πρωτόκολ-
λα, απέχουν 3 ή και 2 ώρες μεταξύ τους. Η
γραμμή alert καθορίζει τη θεωρητική πορεία
την οποία θα έπρεπε να ακολουθήσει η εξέλι-
ξη της διαστολής μίας πρωτοτόκου που σύμ-
φωνα με τη βιβλιογραφία είναι περίπου 1
εκατοστό κάθε ώρα. Στο δε δεύτερο στάδιο
του τοκετού η κάθοδος της κεφαλής πρέπει
να γίνεται με ρυθμό περίπου 1 εκατοστό την
ώρα. Η παρέκκλιση προς τα δεξιά της γραμ-
μής που σχηματίζει η καταγραφόμενη διαστο-
λή υποδηλώνει καθυστέρηση της εξέλιξης του
τοκετού και απαιτεί παρέμβαση. Παρέμβαση
πρώτης γραμμής θεωρείται η ρήξη των εμ-
βρυϊκών υμένων (αν δεν έχει ήδη πραγματο-
ποιηθεί) και η χορήγηση ωκυτοκίνης. Αν η
πορεία εξέλιξης του τοκετού παρά την πα-
ρέμβασή μας είναι τέτοια ώστε η διαστολή
του τραχήλου να κινείται με τέτοιο τρόπο
ώστε να διασταυρώνεται και με τη γραμμή
action και εφόσον το χρονικό όριο του
12ώρου έχει παρέλθει, τότε, αν η γέννηση δεν
επίκειται άμεσα, η διενέργεια καισαρικής το-
μής είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση.

4. Παρέμβαση με ωκυτοκίνη

Αν παρά την τεχνητή ρήξη θυλακίου και τις
ήδη εγκατεστημένες ωδίνες η εξέλιξη της
διαστολής (ή της καθόδου στο δεύτερο στά-
διο) δεν συμβαδίζει με την επιθυμητή πρόο-
δο, τότε χρειάζεται ενίσχυση των ωδινών με
τη χορήγηση ωκυτοκίνης.
Προετοιμάζεται διάλυμα ωκυτοκίνης 10%ο
σε ορό που φέρει ειδική, ευδιάκριτη σήμανση
για λόγους ασφαλείας. Για τους ίδιους λό-
γους, η  χορήγησή του ορού που περιέχει
ωκυτοκίνη πρέπει να είναι παράλληλη με το
διάλυμα ενυδάτωσης και καλό θα ήταν η χο-
ρήγησή του με μηχανισμό ελεγχόμενης χορή-
γησης. Στην αγορά είναι διαθέσιμες ηλεκτρο-
νικές αντλίες που μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν, ειδάλλως προτείνεται η χρήση του συ-
στήματος ορού με δοσομετρητή (βαρελάκι).
Στον πίνακα 2 φαίνεται το πρωτόκολλο χορή-
γησης που χρησιμοποιείται στην Α' Μαιευτι-
κή- Γυναικολογική Κλινική του νοσοκομείου
Αλεξάνδρα. Στο National Maternity Hospital,
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το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται είναι
σαφώς πιο επιθετικό μιας και δόση έναρξης
ήταν 6 mIU/ λεπτά και ο ρυθμός αύξησης
ήταν 6 mIU κάθε 15 λεπτά μέχρι μέγιστου
ορίου χορήγησης τα 40 mIU. Η επιθετικότε-
ρη πολιτική χορήγησης ωκυτοκίνης στηρίζε-
ται στο γεγονός ότι η πρωτοτόκος μήτρα είναι
πρακτικά απρόσβλητη στη ρήξη. Στόχος πρέ-
πει να είναι η εγκατάσταση τακτικών ωδινών
που να εμφανίζονται με συχνότητα 9 το 20λε-
πτο. Μοναδικός περιορισμός χορήγησης της

ωκυτοκίνης πρέπει να είναι η εμβρυϊκή δυ-
σπραγία, όπως αυτή καταγράφεται στο συνεχές
καρδιοτοκογράφημα. Επειδή η χορήγηση ωκυ-
τοκίνης σε ανεξέλεγκτη δόση μπορεί να οδηγή-
σει, ως γνωστόν, σε υπερτονία της μήτρας και
ελάττωση της παροχής O2 στο έμβρυο επιβάλ-
λεται η μέγιστη προσοχή στη χορήγησή της.

5. Ένας- προς- ένα υποστήριξη της γυναίκας

Ένα σημαντικό σκέλος του συνόλου μέτρων
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που περιλαμβάνονται στην ενεργό αντιμετώ-
πιση του τοκετού είναι και η ψυχολογική υπο-
στήριξη που πρέπει να παρέχεται στην επίτο-
κο. Η παρουσία συμπαραστάτη αφορά στην
παρουσία μαίας ή ακόμη και φοιτητή Ιατρι-
κής (όπου είναι διαθέσιμος). Η παρουσία
μαίας έχει το πλεονέκτημα μιας επιστημονικά
πληρέστερης προσέγγισης στη διαδικασία
του τοκετού. Σε υγειονομικά συστήματα άλ-
λων χωρών, άτομα του οικογενειακού περι-
βάλλοντος (κυρίως ο σύντροφος) αλλά και
συμπαραστάτες με την ευρύτερη έννοια όπως
για παράδειγμα ψυχολόγοι (αναφέρονται με
τον όρο “doula”) μπορούν να παρίστανται.
Παρά το ότι ο O' Driscoll θεωρούσε τη συνε-
χή ψυχολογική υποστήριξη της γυναίκας ση-
μαντικό πυλώνα του πρωτοκόλλου του3, η
εφαρμογή του σε άλλα κέντρα δεν περιελάμ-
βανε κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά, η σημασία
της προσωπικής υποστήριξης της γυναίκας εί-
ναι τέτοια που να αποτυπώνεται ακόμα και
σε αποτελέσματα από τη βάση δεδομένων
Cochrane5.

6. Ανακούφιση από τον πόνο

Είναι γεγονός ότι ο τοκετός είναι μία επώδυ-
νη διαδικασία που από ορισμένους συγκρίνε-
ται με τον πόνο που προκαλείται από ακρω-
τηριασμό. Η διαδικασία γίνεται πιο επώδυνη
όταν τεχνητά παρεμβαίνουμε με ωκυτοκίνη
για να αυξήσουμε τη μυομητρική δραστηριό-
τητα. Παρότι οι μηχανισμοί που διέπουν την
έκλυση των επώδυνων συμπτωμάτων δεν εί-
ναι καλά κατανοητοί, πιθανολογείται ότι η
ισχαιμία καθώς και η τάση των ιστών που
προκαλείται από τη σύσπαση παίζουν βασικό
ρόλο6. Ανεξαρτήτως αιτιολογίας, ο πόνος εί-
ναι ένα σύμπτωμα που υπό συνθήκες, αφαι-
ρεί την αξιοπρέπεια του ατόμου και μπορεί
να μετατρέψει την εμπειρία του τοκετού σε
βασανιστήριο. Επίσης, κάποιες θεωρίες ανα-
φέρουν ότι ο πόνος, μέσω της έκλυσης κατε-
χολαμινών που οδηγούν σε σύσπαση των μη-
τριαίων αγγείων, οδηγούν σε ανάσχεση της
εξέλιξης του τοκετού7.
Για την ανακούφιση από τον πόνο ο O'

Driscoll χρησιμοποιούσε πεθιδίνη, ένα οπιο-
ειδές αναλγητικό αντίστοιχο της μορφίνης.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια, η πεθιδίνη χορη-
γείται ενδομυϊκά και με αυτή την οδό χορή-
γησης η δράση της ξεκινά σε περίπου 10 λε-
πτά και μπορεί να διαρκέσει 2- 3 ώρες. Επειδή
εισέρχεται στην εμβρυϊκή κυκλοφορία, πρέπει
να χορηγείται όταν προβλέπεται ότι ο τοκετός
θα διαρκέσει αρκετά. Από ορισμένους, προτι-
μάται η ενδοφλέβια χορήγηση σε τακτά χρονι-
κά διαστήματα αραιωμένων διαλυμάτων πεθι-
δίνης ή φεντανύλης. Η δράση τους είναι ταχύ-
τερη με την ενδοφλέβια οδό αλλά η πιθανότη-
τα καταστολής του ΚΝΣ είναι μεγαλύτερη.
Η χρήση της επισκληριδίου αναισθησίας κερ-
δίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια λόγω των
πολλαπλών πλεονεκτημάτων αυτής. Στον επι-
σκληρίδιο χώρο εγχύεται ένα τοπικό αναι-
σθητικό (όπως η βουπιβακαΐνη σε συνδυασμό
με φεντανύλη) και οι δόσεις ανανεώνονται
ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Συζητείται
επίσης και η συνδυασμένη περιοχική αναι-
σθησία (επισκληρίδια και ραχιαία). Είναι ευ-
νόητο ότι η παρουσία αναισθησιολόγου στην
αίθουσα τοκετών διευκολύνει την πρόσβαση
των επιτόκων στην επισκληρίδια αναισθησία,
αλλά όπου αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει
να χρησιμοποιείται κάποια άλλη μορφή
αναλγησίας.

7. Τακτική εκτίμηση από τον μαιευτήρα

Η παρουσία του μαιευτήρα στην αίθουσα το-
κετών είναι σημαντική. Εκτός του ότι εξα-
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36 6
48 8
60 10
72 12
84 14
96 16
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120 20
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σφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή του
πρωτοκόλλου, οδηγεί, επιπλέον, σε πιο έγκαιρη
παρέμβαση σε περίπτωση που διαπιστωθεί κά-
ποιο πρόβλημα κατά την εξέλιξη του τοκετού.
Αυξάνει, έτσι, και το επίπεδο ασφαλείας της
όλης διαδικασίας. Η γνώση των δεδομένων σε
πραγματικό χρόνο και από πρώτο χέρι οδηγεί σε
ορθότερες αποφάσεις από τον μαιευτήρα που
ούτως ή άλλως φέρει και τη μεγαλύτερη ευθύνη. 

8. Προγεννητική εκπαίδευση των εγκύων

Παρότι στη χώρα μας η προγεννητική αγωγή
των εγκύων αποτελεί, εν πολλοίς, μια πολυτέ-
λεια, στο πρωτόκολλο του O' Driscoll κατείχε
σημαντική θέση. Ο λόγος είναι ότι μέσω της
εκπαίδευσης της εγκύου πραγματοποιείται
καλύτερη σωματική και ψυχολογική προετοι-
μασία της εγκύου για τη διαδικασία του τοκε-
τού ενώ ταυτόχρονα η ενημέρωση που πραγ-
ματοποιείται, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη
από τη μεριά της εγκύου υπερβολικών και
ανεδαφικών προσδοκιών. Ακόμα και στις πε-
ριπτώσεις που δεν υπάρχουν οργανωμένα
τμήματα προγεννητικής εκπαίδευσης, αξίζει
τον κόπο στα πλαίσια των τακτικών επισκέ-
ψεων στα Εξωτερικά Μαιευτικά Ιατρεία να
πραγματοποιείται η σχετική ενημέρωση.

9. Καταγραφή πεπραγμένων και αποτελε-
σμάτων

Τελευταία σε σειρά, αλλά όχι σε σημασία, εί-
ναι η ύπαρξη συστημάτων καταγραφής των
πεπραγμένων και αξιολόγησής τους (audit). Η
διαδικασία περιλαμβάνει την καθιέρωση προ-
τύπων που πρέπει να επιτευχθούν και παρατή-
ρηση της πρακτικής που εφαρμόζεται. Με αυ-
τόν τον τρόπο, εντοπίζονται άμεσα οι τυχόν
αποκλίσεις και γίνονται οι απαιτούμενες πα-
ρεμβάσεις για την προσέγγιση του επιπέδου
που καθορίζεται από τα επιθυμητά πρότυπα.
Η διαδικασία αξιολόγησης για να είναι επιτυ-
χής πρέπει να είναι και συνεχής. Επίσης πρέ-
πει να υπάρχει, ανά τακτά χρονικά διαστήμα-
τα, επαναξιολόγηση των προτύπων λειτουρ-
γίας με βάση τις εξελίξεις στην επιστήμη της
Μαιευτικής και εφαρμογή αυτών στην κλινική

πράξη. Για παράδειγμα, μπορεί να καταγρα-
φεί η τήρηση των αιτιών εισαγωγής στην αί-
θουσα τοκετών, η πρόοδος του τοκετού, η χο-
ρήγηση αναισθησίας. Ορισμένοι θεωρούν ότι
η ίδια η αποτελεσματικότητα της Ε.Α.Τ κρίνε-
ται από την αξιολόγηση αυτή8.

Ενεργός αντιμετώπιση του 3ου σταδίου του
τοκετού

Στα πλαίσια της αναφοράς για την ενεργό
αντιμετώπιση του τοκετού, θεωρείται σκόπιμη
και η παρουσίαση του πρωτοκόλλου της ενερ-
γού αντιμετώπισης της υστεροτοκίας παρότι
αυτό δεν ανήκει στο πρωτόκολλο της Ε.Α.Τ.
Στην ενεργό αντιμετώπιση του 3ου σταδίου,
αφού γίνει η απολίνωση του ομφαλίου λώρου
και ο έλεγχος για τυχόν ύπαρξη και δεύτερου
μωρού, χορηγείται άμεσα μητροσύσπαση
(ωκυτοκίνη σύμφωνα με τις οδηγίες του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας). Αν έχει εξα-
χθεί και ο πλακούντας ενδείκνυται η χορήγη-
ση και παραγώγων της ερυσιβώδους όλυρας
(εργονοβίνη και μεθυλεργονοβίνη).
Έχοντας συλλάβει και απολινώσει την ομφα-
λίδα με λαβίδα (Kocher ή όποια άλλη είναι
διαθέσιμη στο set τοκετού) ασκούμε ήπια έλ-
ξη στα μεσοδιαστήματα μεταξύ των συστολών
της μήτρας. Τοποθετούμε το άλλο μας χέρι με
τέτοιο τρόπο ώστε να ψηλαφούμε τη μήτρα
και όταν αντιληφθούμε τη σύσπασή της
ασκούμε ελεγχόμενη έλξη του ομφαλίου το-
ποθετώντας ταυτόχρονα υπερηβικά το άλλο
χέρι έτσι ώστε να ασκεί πίεση στη μήτρα με
σκοπό την αποτροπή τυχόν εκστροφής αυτής.
Αν δεν εξαχθεί ο πλακούντας, αναμένουμε
νέα συστολή της μήτρας.

Αποτελέσματα εφαρμογής  πρωτοκόλλου

Ιδιαίτερης σημασία έχει η εφαρμογή της ια-
τρικής βασισμένης σε ενδείξεις (evidence
based) παρά το ότι πολλές φορές η τεκμηρίω-
ση θεμάτων που άπτονται της μαίευσης καθί-
σταται δυσχερής. Θα προσπαθήσουμε να τεκ-
μηριώσουμε την αξία κάθε ενός από τα στοι-
χεία που συνθέτουν το πρωτόκολλο του Ε.Α.Τ
παραθέτοντας τη σχετική βιβλιογραφία.
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Διάρκεια τοκετού

Η παράταση του δευτέρου σταδίου του τοκε-
τού παρότι δεν σχετίζεται με φτωχό νεογνικό
αποτέλεσμα, συνδυάζεται με αύξηση της μη-
τρικής νοσηρότητας και της συχνότητας εκτέ-
λεσης επεμβατικού τοκετού. Παράταση του
δευτέρου σταδίου για πάνω από 4 ώρες οδή-
γησε σε αύξηση της συχνότητας καισαρικής
τομής (OR 5.65, P<.001), εμβρυουλκιών (OR
2.83; P<.001), ρήξεων περινέου 3ου και 4ου
βαθμού (OR 1.33, P = .009), και χοριοαμνιο-
νίτιδας (OR 1.79; P<.001). Δεν υπήρχαν στα-
τιστικά σημαντικές διαφορές στο νεογνικό
pH. Παρατηρήθηκε όμως μείωση των περι-
πτώσεων με Apgar score κάτω των 7 (OR
0.45, P = .01)9. 
Στο πρωτόκολλο της Ε.Α.Τ περιλαμβάνεται η
πρώιμη αμνιοτομία και η χορήγηση ωκυτοκί-
νης ενώ ο συνδυασμός των δύο είναι πολύ συ-
νηθισμένος.

Πρώιμη αμνιοτομία

Αποτελέσματα από τη βάση δεδομένων
Cochrane δείχνουν ότι η τεχνητή ρήξη του θυ-
λακίου επιφέρει μείωση του χρόνου του τοκε-
τού κατά 1- 2 ώρες χωρίς στατιστικά σημαντι-
κή αύξηση του ποσοστού καισαρικών, ενώ
ταυτόχρονα μειώθηκε η συχνότητα εμφάνι-
σης Apgar score < 7 στα 5 λεπτά10. Νεώτερες
έρευνες εντούτοις ανατρέπουν αυτά τα απο-
τελέσματα δείχνοντας μείωση του χρόνου του
τοκετού μόλις κατά 20 λεπτά που όμως δεν
άγγιζε τα όρια στατιστικής σημαντικότητας.
Επιβεβαιώθηκε ότι το ποσοστό καισαρικών
εμφάνισε μη στατιστικά σημαντική αύξηση
όπως και η ελάττωση της συχνότητας εμφάνι-
σης Apgar score < 7 στα 5 λεπτά11. Επί του
παρόντος, υπάρχει προβληματισμός για την
αξία της πρώιμης αμνιοτομής. Εντούτοις, η
αξία της εξακρίβωσης της χροιάς του αμνια-
κού υγρού είναι μεγάλη.

Χορήγηση ωκυτοκίνης

Όταν εξετάστηκε ξεχωριστά η επίδραση της
ωκυτοκίνης στον τοκετό, διαπιστώθηκε ότι

υπήρξε στατιστικά σημαντική αύξηση της συ-
χνότητας εμφάνισης υπερτονίας της μήτρας,
αύξηση του πόνου καθώς και της υποκειμενι-
κής ενόχλησης της επιτόκου. Η συχνότητα
διενέργειας καισαρικής τομής δεν σημείωσε
ελάττωση12. Έτσι, το ουσιαστικό πλεονέκτη-
μα της χορήγησης ωκυτοκίνης αποτελεί η μεί-
ωση του χρόνου του τοκετού.

Συνδυαστική δράση αμνιοτομής και χορήγη-
σης ωκυτοκίνης

Ο συνδυασμός της τεχνητής ρήξης του θυλα-
κίου και της χορήγησης ωκυτοκίνης αποτελεί
στοιχείο συνυφασμένο με την έννοια της
ενεργού αντιμετώπισης του τοκετού. Εντού-
τοις, παρά το ότι υπολογίζεται ότι επιφέρει
μείωση του συνολικού χρόνου τοκετού κατά 2
ώρες, μετα- αναλύσεις δείχνουν ότι ο συν-
δυασμός τους δεν επιφέρει μείωση του ποσο-
στού των καισαρικών τομών. Επιπλέον, πα-
ρατηρήθηκε αύξηση της ανάγκης για μετάγγι-
ση, απότοκος πιθανά της αδυναμίας ικανο-
ποιητικής μητροσύσπασης μετά τον τοκετό
λόγω της χορήγησης ωκυτοκίνης καθώς και
ελάττωση της συχνότητας υπερτονίας. Τα δύο
τελευταία αποτελέσματα χαρακτηρίσθηκαν
από τους ερευνητές ως «απροσδόκητα» και
δεν βρέθηκε ικανοποιητική εξήγηση12. Πρό-
σφατα όμως, έχει δημοσιευθεί μελέτη που
διαπίστωσε ότι η αποτελεσματικότητα της
ωκυτοκίνης ως προς τη μητροσύσπαση στο
τρίτο στάδιο του τοκετού δεν ελαττώνεται αν
χορηγηθεί κατά τη διάρκεια του τοκετού13.
Στα ίδια πλαίσια δημοσιευμένα δεδομένα
που περιελάμβαναν συνολικά 7792 γυναίκες
υπολογίζουν τη μέση μείωση της διάρκειας
του τοκετού σε 1,1 ώρα. Παρατηρήθηκε μη
στατιστικά σημαντική μείωση της συχνότητας
καισαρικής τομής (RR 0.89, CI 0.79 ως 1.01)
χωρίς κάποια επίδραση σε κάποιον δείκτη
νεογνικής ή μητρικής νοσηρότητας14.

Αναισθησία

Η αναλγητική αποτελεσματικότητα της πεθι-
δίνης (και άλλων οπιοειδών) δεν είναι ικανο-
ποιητική και χαρακτηρίζεται στην καλύτερη
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περίπτωση σαν μέτρια15. Η πεθιδίνη ουσια-
στικά μειώνει την αντίδραση στον πόνο. Προ-
καλεί επίσης καταστολή που θα μπορούσε να
βοηθήσει τη γυναίκα να κερδίσει δυνάμεις
για να τις χρησιμοποιήσει αργότερα. Στις
φαρμακολογικές ιδιότητες της πεθιδίνης ανα-
φέρεται και μυοχάλαση το οποίο ίσως βοηθά
στην ταχύτερη διαστολή του τραχήλου. Στις
ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνεται ναυ-
τία, έμετοι, υπόταση, παραισθήσεις και σύγ-
χυση. Η συγχορήγησή της με ατροπίνη ή με-
τοκλοπραμίδη ενδομυϊκά μπορεί να μειώσει
την εμφάνιση των εμέτων. Διέρχεται τον πλα-
κούντα και μπορεί να προκαλέσει καταστολή
και στο νεογνό κυρίως 1- 3 ώρες μετά τη χορή-
γησή της καθώς και διαταραχή του αντανακλα-
στικού του θηλασμού. Όπου υπάρχει δυνατό-
τητα για άλλη μέθοδο αναλγησίας καλό θα
ήταν να αποφεύγεται η χορήγηση οπιοειδών16.
Όταν η επισκληρίδιος αναισθησία συγκρίθη-
κε με άλλες μεθόδους αναλγησίας και με κα-
θόλου αναλγησία, διαπιστώθηκε ότι προκά-
λεσε μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο
(Σταθμισμένος Μ.Ο: -2.60, CI -3.82 ως -1.38,
1 εργασία, 105 γυναίκες) αν και αύξησε τη
συχνότητα του επεμβατικού τοκετού (RR
1.38, CI 1.24 ως 1.53, 17 εργασίες, 6162 γυ-
ναίκες) καθώς και τη διάρκεια του 2ου σταδί-
ου του τοκετού. Δεν υπήρξε καμία παρατη-
ρούμενη διαφορά στη συχνότητα διενέργειας
καισαρικής τομής (RR 1.07, CI 0.93 ως 1.23,
20 εργασίες, 6534 γυναίκες), στο Apgar score
μετρημένο στα 5 λεπτά (RR 0.70, CI 0.44 ως

1.10, 14 εργασίες, 5363 γυναίκες) και στην
εμφάνιση χρόνιας οσφυαλγίας (RR 1.00, CI
0.89 ως 1.12, 2 εργασίες, 814 γυναίκες). Η
παρατήρηση των ερευνητών ήταν ότι σε κα-
μία αναφορά δεν καταγράφεται κάποια από
τις σπάνιες αλλά σοβαρές ανεπιθύμητες
ενέργειες της επισκληριδίου αναισθησίας17.
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτή-
ματα της νευροαξονικής αναλγησίας παρατί-
θενται στον πίνακα 3.

Προσωπική υποστήριξη στην επίτοκο

Η σημασία της προσωπικής υποστήριξης στην
επίτοκο έχει αποτυπωθεί σε μετα- αναλύσεις
όπου μελετήθηκε η επίδραση της παρουσίας
κάποιου υποστηρικτή (συντρόφου ή μαίας)
κατά τη διάρκεια του τοκετού. Συνολικά, δια-
πιστώθηκε ελάττωση της ανάγκης για οποια-
δήποτε μορφή αναλγησίας, της συχνότητας
των επεμβατικών τοκετών, του Apgar score<
7 στα 5 λεπτά αλλά και των καισαρικών το-
μών.  Σε ότι αφορά στις καισαρικές τομές, η
συνολική μείωση παρουσιαζόταν σε εκείνα
τα κέντρα που ο συμπαραστάτης στη διάρ-
κεια του τοκετού δεν ήταν ο σύντροφος5 αλλά
κάποιο άτομο με σχετική με το αντικείμενο
εκπαίδευση πχ μαία.
Επίδραση της ενεργητικής αντιμετώπισης του
τοκετού στη συχνότητα καισαρικών τομών.
Ένα από τα προσδοκώμενα οφέλη από την
εφαρμογή της Ε.Α.Τ ήταν η μείωση του ποσο-
στού καισαρικών τομών. Το National
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Πίνακας 3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της νευροαξονικής αναλγησίας κατά τον τοκετό6

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
Πλήρης αναλγησία Απαιτεί εξειδικευμένο αναισθησιολογικό προσωπικό
Χωρίς καταστολή της μητέρας Περιστασιακές αποτυχίες μεθόδου
Επίτοκος ικανή να συμμετέχει και να Συμπαθεκτομή μπορεί να οδηγήσει σε μητρική
απολαύσει την εμπειρία του τοκετού υπόταση και ελαττωμένη μητροπλακουντιακή αιμάτωση
Μετριάζει επιβλαβείς αντανακλαστικές Παράταση 2ου σταδίου τοκετού και πιθανή
αντιδράσεις στον πόνο αύξηση κινδύνου για επεμβατικό τοκετό
Ελάχιστη ή καθόλου καταστολή Αντενδείκνυται σε επιτόκους με διαταραχές πήξης
νεογνού και σε θεραπεία με αντιπηκτικά
Μετατροπή της συνεχούς αναλγησίας 
σε χειρουργική αν χρειαστεί επείγουσα
καισαρική τομή
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Maternity Hospital ήταν παραδοσιακά περή-
φανο για το χαμηλό ποσοστό καισαρικών το-
μών ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η Ε.Α.Τ
δεν σχεδιάστηκε από την αρχή για τη μείωση
των καισαρικών που, εκείνη την εποχή, ήταν
λίγες (πίνακας 4). Όμως από ότι φαίνεται
από τις διάφορες στατιστικές έρευνες, η
ενεργός αντιμετώπιση του τοκετού δεν επιφέ-
ρει μείωση των καισαρικών τομών, ή, τουλά-
χιστον, δεν επιφέρει δραματική μείωση.
Η εμπειρία από την εφαρμογή της Ε.Α.Τ
στην Ιρλανδία αλλά και κατά την εφαρμογή
του σε άλλα κέντρα οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι όπου η πολιτική του νοσοκομείου ήταν η
συγκράτηση και η λελογισμένη χρήση της
καισαρικής τομής και η διενέργεια μόνο των
απολύτως απαραίτητων καισαρικών τομών
αυτές παρουσίαζαν μείωση.
Έτσι, μέτρα που φαίνεται να αποδίδουν στην
κατεύθυνση της ελάττωσης του ποσοστού και-
σαρικών τομών είναι η συνεχής αξιολόγηση
των κλινικών αποτελεσμάτων και η πολιτική
επαρκούς τεκμηρίωσης για το λόγο διενέρ-
γειας κάθε καισαρικής τομής, οι συναντήσεις
ομάδων ειδικών που ασχολούνται με την
υγεία της μητέρας και του εμβρύου ώστε να
υπάρχει ένας ομοιογενής τρόπος δράσης σε
περιπτώσεις που τίθεται το ερώτημα της διε-
νέργειας καισαρικής, η παρακολούθηση της
πορείας του τοκετού και η έγκαιρη παρέμβα-
ση σε περίπτωση που παρατηρηθεί αδυναμία
εξέλιξης και, τέλος, η παρουσία κάποιου συ-
μπαραστάτη στην αίθουσα τοκετού στα πλαί-
σια της προσωπικής φροντίδας της επιτόκου.

Αποτελέσματα εφαρμογής ενεργητικής αντι-
μετώπισης του 3ου σταδίου του τοκετού

Από δύο μεγάλες μελέτες που έγιναν παλιό-
τερα18,19 που σύγκριναν την ενεργητική με τη
«φυσιολογική» (όχι χορήγηση μητροσύσπα-
σης, αναμονή εξόδου του πλακούντα με τη
βοήθεια της επιτόκου) αντιμετώπιση του 3ου
σταδίου του τοκετού φάνηκαν τα πλεονεκτή-
ματα της πρώτης σε σχέση με τη δεύτερη (πί-
νακας 5). Διαφορετική αντιμετώπιση θα πρέ-
πει πια να θεωρείται ιατρική παράλειψη μιας
και θέτει τη γυναίκα σε αυξημένο κίνδυνο

επιπλοκών και αιμορραγίας. Νεώτερα δεδο-
μένα επιβεβαιώνουν τις παλιότερες έρευνες,
προσθέτοντας ότι η ενεργητική αντιμετώπιση
συνδυάστηκε με περισσότερες ανεπιθύμητες
ενέργειες (κυρίως ναυτία και εμετούς) καθώς
και αρτηριακή υπέρταση όταν χρησιμοποιή-
θηκε εργομητρίνη20. Σχετικά με την επιλογή
του μητροσυσπαστικού παράγοντα, τα συνή-
θως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα περιλαμ-
βάνουν την ωκυτοκίνη, την εργομητρίνη/ με-
θυλεργομητρίνη και την προσταγλανδίνη μι-
σοπροστόλη. Μεταξύ ωκυτοκίνης και των αλ-
καλοειδών της ερισυβώδους όλυρας προτιμη-
τέα επιλογή θεωρείται η ωκυτοκίνη κυρίως
λόγω των περισσότερων ανεπιθύμητων ενερ-
γειών των τελευταίων21. Παρόλ' αυτά, τα δε-
δομένα σύγκρισης των δύο αυτών κατηγοριών
φαρμάκων θεωρούνται ακόμα ανεπαρκή.
Η ταυτόχρονη χορήγηση ωκυτοκίνης και με-
θυλεργομητρίνης σε σύγκριση με τη χορήγη-
ση μόνο της ωκυτοκίνης θεωρείται πιο αποτε-
λεσματικός στην αντιμετώπιση της αιμορρα-
γίας μετά τον τοκετό για απώλειες αίματος
500- 1000 ml. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν πε-
ρισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που
οφείλονται στην μεθυλεργομητρίνη22, 23

Η γνώμη των επιτόκων

Ανεξαρτήτως προθέσεων και αποτελεσμά-
των, η γνώση από πλευράς του Μαιευτήρα
της γνώμης των επιτόκων για την εμπειρία το-
κετού που βιώσαν είναι σημαντική καθώς
μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της
κλινικής πράξης για τον επόμενο τοκετό. Επί-
σης, μπορεί να οδηγήσει σε πληρέστερη ενη-
μέρωση της επιτόκου, ώστε να είναι καλύτερα
προετοιμασμένη για τον τοκετό που θα επα-
κολουθήσει. Τέλος, δεν καλλιεργεί υπερβολι-
κές και ψευδείς προσδοκίες από την επίτοκο.
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες

Μουσιώλης και συν.Ενεργητική αντιμετώπιση τοκετού

126

Πίνακας 4. Ποσοστά καισαρικών τομών στο
NMH (National Maternity Hospital, Dublin) και
στις ΗΠΑ.
Έτος NMH USA
1980 4,8% 17%
2006 18% 31,1%
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σχετικά με το θέμα της εμπειρίας τοκετού που
βιώσαν οι γυναίκες που υποβλήθηκαν σε Ε.Α.Τ.
Οι περισσότερες δουλειές προέρχονται από με-
λέτες Μαιών. Ίσως αυτό να αντανακλά και στη
χαμηλή ευαισθητοποίηση που έχει η πλειοψη-
φία των Μαιευτήρων σχετικά με τη γνώμη της
επιτόκου για την εμπειρία του τοκετού.
Όταν μελετήθηκε το άλγος που προκάλεσε η
χορήγηση ωκυτοκίνης σε μια ομάδα επιτόκων
σε σχέση με ομάδα ελέγχου διαπιστώθηκε ότι
το 80% των γυναικών της μελέτης που χορη-
γήθηκε ωκυτοκίνη χαρακτήρισαν την εμπει-
ρία πιο επώδυνη. Πάνω από το 50% των γυ-
ναικών αυτών δήλωσε ότι δεν θα ήθελαν υπο-
βληθούν ξανά στη διαδικασία χορήγησης
ωκυτοκίνης στον επόμενο τοκετό24.
Όταν εξάλλου αξιολογήθηκε η εμπειρία του
τοκετού στα πλαίσια της παρακολούθησης
υπό συνεχή καρδιοτογραφική παρακολούθη-
ση και με την εφαρμογή στοιχείων της Ε.Α.Τ
τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 76% των γυναι-
κών θεώρησαν δυσάρεστη εμπειρία τη χορή-
γηση ωκυτοκίνης, 46% την αμνιοτομή, 56%
τις κολπικές εξετάσεις. Η συνεχής καρδιοτο-
κογραφική παρακολούθηση θεωρήθηκε δυ-
σάρεστη από το 55% των γυναικών, όπως και
η υποχρεωτική κατάκλιση (64%) και η επιβο-
λή περιορισμού των κινήσεων (77%)25. 

Συμπεράσματα

Σε νοσοκομεία όπου έχει σημασία η ταχεία

και ασφαλής διεκπεραίωση του τοκετού σε
συνδυασμό με τη βέλτιστη αξιοποίηση έμψυ-
χων και άψυχων πόρων, εκεί έχει θέση και η
Ε.Α.Τ. μιας και από ότι φαίνεται, η συνδυα-
σμένη χρήση αμνιοτομίας, σε αρχικά στάδια,
και ωκυτοκίνης, σε ικανές δόσεις, επισπεύ-
δουν τον τοκετό. Επιβάλλεται η επαρκής και
εκτεταμένη χρήση αναλγησίας κατά τη διάρ-
κεια του τοκετού. Όπου αυτό είναι εφικτό,
προτείνεται η χρήση επισκληριδίου αναισθη-
σίας που έχει αποδείξει την ασφάλεια και την
αποτελεσματικότητά της.
Σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση της αύξησης
του ποσοστού καισαρικών τομών, δεν έχει
τεκμηριωθεί η αξία της Ε.Α.Τ. Φαίνεται ότι
περισσότερο σημασία έχει η πολιτική του νο-
σοκομείου απέναντι στο θέμα της διενέργει-
ας καισαρικής και της επιμονής του εκάστοτε
Μαιευτήρα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το
γεγονός ότι η παρουσία συμπαραστάτη στην
επίτοκο αποτέλεσε παράγοντα μείωσης των
καισαρικών τομών υποδεικνύοντας την αξία του
ψυχολογικού παράγοντα στην όλη διαδικασία.
Η ενεργητική αντιμετώπιση του τρίτου σταδί-
ου του τοκετού θα πρέπει να θεωρείται δεδο-
μένη μιας και έχει αποδείξει τα οφέλη από τη
χρήση της. 
Παρά το ότι στην κλινική πράξη κάθε μαιευτι-
κή μονάδα θα επιλέξει τον ακριβή τρόπο
εφαρμογής του πρωτοκόλλου, αυτό θα πρέπει
να θεωρηθεί σαν μια ενιαία οντότητα, κάθε
στοιχείο της οποίας εξυπηρετεί κάποιον σκο-
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Πίνακας 5. Σύγκριση της ενεργητικής και μη αντιμετώπισης του τρίτου σταδίου του τοκετού.
Ενεργητική «Φυσιολογική»

αντιμετώπιση αντιμετώπιση OR και 95% CI
Διάρκεια 3ου  Bristol 5  λεπτά 15 λεπτά -
σταδίου (μέση) Hinchingbrooke 8 λεπτά 15 λεπτά - 
Αιμορραγία Bristol 5,9% 17,9% 3.13 (2.3-4.2)
μετά τον τοκετό Hinchingbrooke 6,8% 16,5% 2.42 (1.78-3.3)
(PPH) 
Διάρκεια 3ου Bristol 2.9% 26% 6.42 (4.9-8.41)
σταδίου >30 min. Hinchingbrooke 3.3% 16.4% 4.9 (3.22-7.43)
Μετάγγιση Bristol 2.1% 5.6% 2.56 (1.57-4.19)
αίματος Hinchingbrooke 0.5% 2.6% 4.9 (1.68-14.25)
Θεραπευτικά Bristol 6.4% 29.7% 4.83 (3.77-6.18)
μητροσυσπαστικά Hinchingbrooke 3.2% 21.1% 6.25 (4.33-9.96)
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πό. Καλό θα ήταν να εφαρμόζονται τουλάχι-
στον τα κυριότερα σημεία όσο το δυνατόν πλη-
ρέστερα. Επί παραδείγματι, η ενίσχυση του
τοκετού με ωκυτοκίνη χωρίς επαρκή αναλγη-
σία δεν αποτελεί στοιχείο του πρωτοκόλλου.
Αυτό γιατί το πρωτόκολλο που χρησιμοποίησε
ο O'Driscoll έχει σαν στόχο την επίτευξη ενός
τοκετού που δεν θα εξαντλήσει, κατά το δυνα-
τόν, τη γυναίκα και θα της προσφέρει μια ικα-
νοποιητική εμπειρία τοκετού.
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Summary
Active management of labor (AML) was intro-
duced for the very first time in busy maternity
units. It served the need for a more efficient
management of labor. According to this proto-
col, labor is anticipated to be concluded in 12
hours after admission to the labor ward. AML
consists of the following elements: 1) Admis-
sion to the labor ward during the active phase.
2) Early amniotomy. 3) Use of partogram. 4)
Intervention with oxytocine when appropriate.
5)  Continuous one-to-one support of the
woman. 6) Adequate pain relief. 7) Regular
evaluation of labor progress by an obstetrician.
8) Antenatal training of pregnant women. 9)
Documentation and clinical audits. AML ben-
efits are: 1) shortening of labor duration, 2) re-
lief of labor pain, 3) psychological support, 4)
small effect (if any) upon reducing cesarean
sections. Main disadvantages are the lack of
individualization, the doubtful clinical useful-
ness, the higher incidence of complications

and a worse experience of labor by the woman.
Key words: active management of labor, oxytocine, amnioto-

my, obstetrical analgesia. 
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ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΑΝΤΣΑΚΛΗ
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Πρόεδρος της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, Καθηγητής Μαιευτικής και
Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Περι-
γεννητικής Ιατρικής (World Association of Perinatal Medicine), κος Αριστείδης Αντσακλής, τιμή-

θηκε με το «Βραβείο Παπανικολάου» για το σύνολο του επιστημονικού του έργου και τη διεθνή προσφο-
ρά του στο γνωστικό αντικείμενο της Μαιευτικής και Γυναικολογίας.

Η τιμητική βράβευση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαΐου 2011, στη Νέα Υόρκη και, συγκεκριμένα,
στο New York Weill Cornell Medical Center, σε μία ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο του Ετήσιου Επιστημο-
νικού Συμποσίου στη μνήμη του Γεωργίου Παπανικολάου, το οποίο διοργανώθηκε από τον Ελληνικό Ια-
τρικό Σύλλογο Νέας Υόρκης (Hellenic American Medical Society of New York), την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Cornell (New York Weill Cornell Medical College, Department of Obstetrics and
Gynecology), τον Πανευβοϊκό Σύλλογο Αμερικής (Panevoikos Society of America) και την Ομοσπονδία
Ελληνικών Σωματείων  Νέας Υόρκης (Federation of Hellenic Societies of Greater New York).

Την Εκδήλωση άνοιξε ο Δρ. Νικόλαος Μεζίτης, Πρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Νέας Υόρ-
κης, και ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από τον Καθηγητή Frank Chervenak, M.D, Διευθυντή της
Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Cornell, τον κ. Ηλία Τσεκερίδη, Πρόεδρο
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης και τον κ. Τάσο Ρίγκο, Αντιπρόεδρο του Πανευ-
βοϊκού Συλλόγου Αμερικής.

Ακολούθησε η ομιλία του Καθηγητού, Κου Αριστείδη Αντσακλή, με τίτλο: “Dr. George N. Papanicolaou's
Legacy in Gynecology”, και θέμα την προσφορά του αείμνηστου Καθηγητού Γεωργίου Παπανικολάου στο
γνωστικό πεδίο της Μαιευτικής και Γυναικολογίας και, εν συνεχεία, η παρουσίαση της Κας Katherine A.
Hajjar, M.D., Καθηγήτριας και Διευθύντριας του Τμήματος Κυτταρολογίας και Εξελικτικής Βιολογίας
του Πανεπιστημίου Cornell, με τίτλο: “New Insights in Retinal Angiogenesis”. 

Η απονομή του «Βραβείου Παπανικολάου» στον Καθηγητή, κ. Αριστείδη Αντσακλή, ως δείγμα ευ-
ρύτερης αναγνώρισης της ποιότητας του ερευνητικού έργου του και της συνεισφοράς του στην εξέ-
λιξη της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, τιμά ιδιαιτέρως την Ιατρική Επιστήμη και, ταυτοχρόνως,
συμβάλλει τα μέγιστα στην προβολή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Επιστημονικό Πεδίο.  

MOUSIWLHS  10/11/2011  11:05 πμ  Σελίδα130



131

XXIII European Congress of Perinatal Medicine | 13-16 June 2012 | Paris, France |
Presidents: U.Simeoni; Y.Ville

All those who took part in ECPM 2010 in Granada, organized with the European Society of Perinatal Medicine
(EAPM), will remember what a satisfying and fruitful meeting it has been.
As Organizing Secretariat we certainly enjoyed following the whole event, and the final outcome totally rewarded
us. With 1973 attendees between participants, faculty and press, 79 Countries represented and 27 companies
exhibiting we felt that our efforts were well worth it.
Now the next edition is approaching, and we are putting even more passion and work in making it something to
remember – if the last one was good, this has to be great. We are therefore proud to announce that from 13th to
16th June 2012, Paris will host the XXIII EUROPEAN CONGRESS OF PERINATAL MEDICINE.

Renown perinatology experts Prof. Umberto Simeoni and Prof. Yves Ville will co-direct the meeting, and are
already devising a challenging scientific program together with EAPM Scientific Committee, which will meet the
high expectations of all attendees; topics have been selected carefully in order to provide the widest and most
exciting update on all that is perinatology.

Visit the website to find out all about the Congress: scientific program, deadlines, special opportunities, activities
and all useful information pertaining the striking French capital.

Save the Date! Early Bird and Developing Countries Registration
Don’t forget that you can save money by registering here before 20/12/2012. Delegates coming from developing
countries will benefit from a reduced fee. Please check the status of your country of origin here

Call for Abstracts: Instructions and Reduced Fee
Abstract Submission Deadline is January 23rd, 2012

Abstract submissions are now open: all those who wish to take active part in defining the scientific richness of this
prestigious international meeting may do so by sending their contribution. The form is online: click here
Also keep in mind that all abstract presenters will benefit from the early bird registration fee even after the
intended deadline, to allow them to take their time with their contribution and present it at its best.

Paris, In and Around
Everyone should visit the French capital at least once in a lifetime. Certainly some advice would be useful to
decide how to get there, where to stay, and what to see once you’re there, especially considering that most of your
day will be packed full of scientific works you won’t want to miss. Nothing simpler: details on Paris can be found on
the website, conveniently split into “flights”, “accommodation” and “sightseeing”.

For further information on registration, abstract submission and marketing opportunities please visit the website
www.ecpm2012.org or get in touch with the Organizing Secretariat.

We look forward to greeting you in Paris.
Best regards

MCA Events SRL
Via A. Binda, 34 - 20143 Milano

Tel. +39 02 34 93 44 04 - Fax +39 02 34 93 43 97
email: info@mcaevents.org - www.mcaevents.org
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