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Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, Πανε-

πιστήμιο Ιωαννίνων,

Τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής & Υπερή-

χων, Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Η χρήση 
της Υπερηχογραφίας

στο δεύτερο στάδιο 
του τοκετού

Εισήγηση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων
στη Μαυετική & Γυναικολογία

Αθήνα 10-12/12/2010

Περίληψη
Η καισαρική τομή ως μια ασφαλής χειρουργική τεχνική με χα-
μηλά ποσοστά θνησιμότητας για την μητέρα και το εμβρυο θεω-
ρείται σήμερα μια από τις πιο σημαντικές προόδους της μοντέρ-
νας περιγεννητικής ιατρικής.
Παρότι όμως η καισαρική τομή είναι μια γενικά ασφαλής χειρουρ-
γική τεχνική είναι αποδεκτό οτι συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά
νοσηρότητας και θνησιμότητας απ’ότι ο φυσιολογικός τοκετός.
Το ποσοστό των ΚΤ παγκοσμίως ποικίλει και κυμαίνεται από 5%
έως 40%.Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των καισαρικών τομών
αυξάνεται ενώ ο ΠΟΥ είχε θέσει ως στόχο ένα ποσοστό 15%.
Δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία για τις ενδείξεις εκτέλεσης και-
σαρικής τομής. Έτσι στις ΗΠΑ το 31%-32% των ΚΤ εκτελούνται
λόγω αποτυχίας εξέλιξης του τοκετού. Η διαγνωστική προσέγγι-
ση ως προς την έκβαση αλλά και η αντιμετώπιση μιας δύσκολα
εξελισσόμενης πρόκλησης τοκετού ή γενικότερα δύσκολα εξελισ-
σόμενου τοκετού αποτελεί συχνό πρόβλημα για τον Μαιευτήρα.
Από τα πλέον βασικά εργαλεία στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να
αποτελέσει η υπερηχογραφία.
Η χρήση της διαπερινεϊκής υπερηχογραφίας μπορεί να συμβά-
λει σημαντικά στην ορθότερη εκτίμηση στο δεύτερο στάδιο του
τοκετού της εξέλιξης του τοκετού και πιθανώς στην πρόβλεψη
της ανάγκης για εμβρυουλκία ή ΚΤ.
Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η διερεύνηση της αξίας και της συμ-
βολής της υπερηχογραφίας στο 2ο στάδιο του τοκετού σε σχέση
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με την πρόβλεψη της έκβασης του τοκετού σε κε-
φαλική προβολή.

Λέξεις - κλειδιά: Καισαρική τομή, Δακτυλική εξέταση, Προ-
βάλλουσα μοίρα, Οπισθία ινιακή θέση, Δεύτερο στάδιο το-
κετού, Παράταση δευτέρου σταδίου, Υπερηχογραφία δευτέ-

ρου σταδίου.

Εισαγωγή
Στην σύγχρονη εποχή το είδος και ο τρόπος
του τοκετού είναι απαραίτητο να μην θεωρεί-
ται απλά ως μια ασφαλής μέθοδος αλλά μέθο-
δος επίτευξης καλού περιγεννητικού αποτελέ-
σματος. Με την έννοια αυτή ορισμένες κατα-
στάσεις, όπως η καθυστέρηση στο στάδιο της
εξωθήσεως, οπως λογω δυσαναλογίας, αποτε-
λούν πιθανώς ένδειξη διεκπεραίωσης του το-
κετού με καισαρική τομή. Η αύξηση του ποσο-
στού ΚΤ τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει
αντικείμενο συζητήσεων αλλά και αντιπαραθέ-
σεων. Η Καισαρική Τομή είναι ασφαλής χει-
ρουργική τεχνική όταν εκτελείται από έμπει-
ρους Χειρουργούς Μαιευτήρες. Συνοδέυεται
όμως από υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας
και νοσηρότητας απ’ότι ο φυσιολογικός τοκε-
τός. Το ποσοστό της μητρικής θνησιμότητας
τον 19ο Αιώνα ήταν 85% ή και περισσότερο
και μόνο στις αρχές του 20ου λόγω των πολλών
και σημαντικών καινοτομιών συμπεριλαμβανο-
μένων των άσηπτων χειρουργικών τεχνικών,
της αναισθησιολογίας και του ορθότερου ελέγ-
χου των αιμορραγιών άρχισε να αυξάνεται
δραστικά το ποσοστό επιβίωσης που φθάνει
σήμερα σχεδόν 100% στον ανεπτυγμένο κό-
σμο.1,2 Το ποσοστό των καισαρικών τομών
παγκοσμίως κυμαίνεται από 5% (Βολιβία)
έως 40% (Χιλή).3 Το ποσοστό των ΚΤ στις
ΗΠΑ ανέρχεται στο 32%.4 Φαίνεται λοιπόν
σχετικά απίθανο το ποσοστό αυτό στις ΗΠΑ
ή και στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες
να φτάσει το 15% το οποίο ήταν και ο στόχος
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το
1985.5 Ενώ λοιπόν γίνεται όλο και πιο έντονη
και ευδιάκριτη η ανάγκη για φυσιολογικό το-
κετό δημιουργείται εύλογα το ερώτημα αν ει-
ναι εφικτό να μειωθεί το ποσοστό των ΚΤ. Η
μείωση των μητρικών αλλά και νεογνικών

επιπλοκών λόγω καισαρικής τομής μπορεί να
ξεκινήσει από μια προσεκτική επιλογή των
περιστατικών. Παγκοσμίως αποδεκτό είναι
το γεγονός ότι ΚΤ πρέπει να εκτελείται όταν
ο φυσιολογικός τοκετός αποτελεί υψηλότερο
κινδυνο για την μητέρα ή για το έμβρυο ή και
για τους δύο σε σχέση με την καισαρική τομή.
Δυστυχώς όμως, παρότι αυτή η προσέγγιση
ακούγεται λογική φαίνεται να είναι εξαιρετι-
κά δύσκολη αν ληφθεί υπόψη η πολυπλοκότη-
τα που κρύβει η απόφαση σε κάθε συγκεκρι-
μένη περίπτωση. Στις ΗΠΑ με αυξημένο το
ποσοστό διλήμματος στην καταμέτρηση των
ωφελειών και των κινδύνων μιας τέτοιας
επέμβασης το 31-32% των ΚΤ τελικά εκτελού-
νται λόγω αποτυχίας εξέλιξης του δεύτερου
σταδίου του τοκετού συνήθως στα πλαίσια
μιας πρόκλησης τοκετού. Μια από τις πιο συ-
χνές μαιευτικές πρακτικές είναι η πρόκληση
τοκετού. Η πρόκληση τοκετού γίνεται σε περι-
πτώσεις που η συνέχιση της κύησης συνεπάγε-
ται την ανάπτυξη διαφόρων σοβαρών κινδύ-
νων, για την μητέρα και το έμβρυο. Κύρια έν-
δειξη για πρόκληση τοκετού είναι η παράτα-
ση κύησης γιατί σε μερικές περιπτώσεις η εμ-
βρυική περιγεννητική θνησιμότητα αυξάνεται
από το 2,4% στις 40 εβδ. στο 5,8% στις 43 εβδ.
κύησης.6 Ο προκλητός τοκετός είναι δυνατό
να οδηγήσει σε αύξηση των μαιευτικών επεμ-
βάσεων και κατά συνέπεια σε αύξηση της μη-
τρικής και νεογνικής νοσηρότητας και θνησι-
μότητας. Η συχνότητα πρόκλησης τοκετού
ανέρχεται στο 20%. Ένα δε ποσοστό εξ αυ-
τών (20%) καταλήγει σε καισαρική τομή είτε
λόγω μη εξέλιξης του τοκετού, είτε μη απόδο-
σης της πρόκλησης, είτε τέλος λόγω εμφάνι-
σης εμβρυικής δυσχέρειας (το ποσοστό εμφά-
νισης εμβρυικής δυσχέρειας λόγω πρόκλησης
τοκετού φθάνει έως και 36%).
Η ΚΤ που εκτελείται όμως κάτω από επεί-
γουσες καταστάσεις και ιδιαίτερα όταν η κε-
φαλή του εμβρύου είναι βαθιά εμπεδωμένη
στην πύελο αποτελεί δοκιμασία και για τον
πιο έμπειρο Χειρουργό Μαιευτήρα λόγω των
πιθανών επιπλοκών που δυνατόν να προκύ-
ψουν.7-9 Οι συχνότερες επιπλοκές που μπορεί
να παρουσιασθούν όταν μια ΚΤ εκτελείται
στο στάδιο της εξώθησης είναι : 
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Ενίοτε η μη έγκαιρη αναγνώριση μιας αποτυ-
χημένης προσπάθειας πρόκλησης τοκετού
που καταλήγει σε εικόνα σχετικής δυσαναλο-
γίας οδηγεί σε επεμβάσεις, όπως είναι η εμ-
βρυουλκία. Οι ενδείξεις για τη χρήση εμβρυ-
ουλκίας είναι: 
1) Παράταση – καθυστέρηση 2ου σταδίου του
τοκετού. 
2) Εμβρυική δυσχέρεια. 
3) Ανάγκη για συντόμευση – επίσπευση 2ου
σταδίου λόγω ενδείξεων από την μητέρα (καρ-
διοπάθειες, πνευμονοπάθειες, αγγειο-εγκεφα-
λοπάθειες, νευρομυικές νόσοι, εξάντληση).
Στις περιπτώσεις παράτασης του 2ου σταδίου
λόγω ανώμαλης θέσης του εμβρύου ή λόγω
εκτέλεσης εμβρυουλκίας μπορεί να δημιουρ-
γηθούν κακώσεις ή ακόμη και ρήξεις των μα-
λακών μορίων του πυελικού εδάφους με απο-
τέλεσμα δυσλειτουργικές διαταραχές της πε-
ριοχής ή ακόμη και νεκρώσεις μυικών ομά-
δων. Οι απώτερες επιπτώσεις της κάκωσης
των δομών του πυελικού εδάφους συνήθως
χρήζουν χειρουργικής αποκατάστασης με
άμεσες και μέσο-μακροπρόθεσμες επιπτώ-
σεις. Από το 1793 έχουν περιγραφεί οι ανατο-
μικες σχέσεις μητρικής πυέλου-εμβρυικής κε-
φαλής, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν και αργότε-
ρα κατά την δεκαετία 1950-1960 με την χρήση
των ακτίνων Χ. Σκοπός αυτών των περιγρα-
φών ήταν πάντα η ορθή κατανόηση του φαι-
νομένου της προσαρμογής της κεφαλής του
εμβρύου με τις μικρότερες διαμέτρους του και
περιμέτρους στα διάφορα επίπεδα και χώ-
ρους της μητρικής πυέλου. Για τη κατανόηση
αυτού του φαινομένου ακολουθεί μια σύντομη
περιγραφή των οστών του θόλου του κρανίου
και των μεταξύ τους ραφών.(Σχήμα 1)

Η πύελος της γυναίκας αποτελείται από δύο
οστά, το ανώνυμο και το ιερό. Το ανώνυμο
οστούν προέρχεται από την συνοστέωση του
λαγονίου, του ηβικού και του ισχιακού. Τα
δύο ανώνυμα οστά ενώνονται μεταξύ τους
προς τα εμπρός με μια συγχόνδρωση, την ηβι-
κή σύμφυση και προς τα πίσω με το ιερό
οστούν, σχηματίζοντας τη δεξιά και την αρι-
στερή ιερολαγόνια διάρθρωση, που ενισχύε-
ται από την ισχιοιερή συνδέσμωση. Τα τρία
αυτά οστά σχηματίζουν ένα χώρο σε σχήμα
κώνου. Το πυελικό έδαφος αποτελείται από
ένα σύστημα μυών σημαντικότερος των οποί-
ων είναι ο ανελκτήρας του πρωκτού. Όπως
φαίνεται και στην επόμενη εικόνα, το πυελι-
κό ή πρωκτικό διάφραγμα περιλαμβάνει την
ηβοκοκκυγική μοίρα του ανελκτήρα μυός και
τον ισχιοκοκκυγικό μυ.(Εικόνα 1)

143

1. Μεγαλύτερη αιμορραγία κατά την εκτέλεση
της ΚΤ
2. Αυξημένος κίνδυνος τραύματος ουροδόχου
κύστης
3. Ρήξεις στις γωνίες της μήτρας
4. Συχνότερα αιματώματα στο πλατύ σύνδεσμο
5. Λοιμώξεις (μετεγχειρητικά)
6. Τραύμα νεογνού
7. Εισαγωγή νεογνού στη ΜΕΝ

Σχήμα 1: Ραφές-πηγές εμβρυικής κεφαλής

Εικόνα 1: Οστικό και μυικό σύστημα πυέλου
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Η προσπάθεια που γίνεται κατά την διάρκεια
του τοκετού από το έμβρυο είναι η κεφαλή
του να εισέλθει με την μικρότερη δυνατή διά-
μετρο στη μεγαλύτερη δυνατή διάμετρο της
μητρικής πυέλου. (Σχήμα 2) 

Η εκτίμηση του συστήματος “Μητρική πύε-
λος-κεφαλή εμβρύου” μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί με: α) πυελομετρία β) δακτυλική κολ-
πική εξέταση γ) χ-rays δ) μαγνητική τομογρα-
φία ε) υπερηχογραφία 2D-3D στ) γεωμετρι-
κή μέθοδο αναπαραγωγής των ποσοτικών χα-
ρακτηριστικών για πρόβλεψη πιθανών τραυ-
ματισμών. Συνήθως η εκτίμηση γίνεται με την
κολπική δακτυλική εξέταση. Είναι μια αξιό-
πιστη μέθοδος για την εκτίμηση της προβο-
λής, της θέσης προβολής αλλά και του ύψους
της προβάλλουσας μοίρας σε σχέση με τις
ισχιακές άκανθες. Είναι μια κλινική εξέταση
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός τοκετού,
κατά την διάρκεια του τοκετού αλλά και στο
στάδιο της εξωθήσεως. (Σχήμα 3, 4, 5) 

Ωστόσο είναι μια διαδικασία που χρειάζεται
αρκετή εκπαίδευση και εμπειρία. Η τεχνική
βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην υποκει-
μενική εκτίμηση του κλινικού ιατρού και επη-
ρεάζεται αρνητικά από την παρουσία κεφα-
λαιματώματος ή προκεφαλής. Οι μελέτες που
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Σχήμα 2: Είσοδος κεφαλής εμβρύου στον μητρικό
πυελογεννητικό σωλήνα 

Σχήμα 3: Εκτίμηση του ύψους της προβάλλουσας
μοίρας και ψηλάφηση της οβελιαίας ραφής.

Σχήμα 4: Ψηλάφηση της μικρής πηγής

Σχήμα 5: Ψηλάφηση της μεγάλης πηγής

ASHMOMYTHS  15/3/2012  04:07 μμ  Σελίδα144



υπάρχουν για την ακρίβεια της μεθόδου είναι
λίγες ωστόσο υπάρχει ομοφωνία ότι χαρα-
κτηρίζεται από χαμηλή αναπαραγωγιμότητα
και ότι η διαγνωστική αβεβαιότητα παραμέ-
νει υψηλή ακόμη και για τους πιο έμπειρους
Μαιευτήρες Γυναικολόγους.Με την κολπική
δακτυλική εξέταση στην αρχή της εξώθησης
και φυσικά σε τελεία διαστολή είναι δυνατόν
να ανιχνευθεί το 83% των προσθίων ινιακών
προβολών και μόλις το 54% των εγκαρσίων ή
οπισθίων ινιακών προβολών.10-11 Επίσης η
δυνατότητα προσδιορισμού της προβολής και
θέσης προβολής ανέρχεται στο 77% όταν η
εμβρυϊκή κεφαλή-προβάλλουσα μοίρα έχει
περάσει τις ισχιακές άκανθες και μόνο στο
33% όταν δεν τις έχει περάσει. Από τις συνη-
θέστερες αιτίες παράτασης του δεύτερου
σταδίου του τοκετού είναι οι οπισθίες θέσεις
της ινιακής προβολής. Στη σύγχρονη μαιευτι-
κή πρακτική η έγκαιρη πρόβλεψη στο δεύτε-
ρο στάδιο του τοκετού για το ποια έμβρυα θα
γεννηθούν με φυσιολογικό τοκετό ή με και-
σαρική τομή είναι καθοριστικής σημασίας.
Με βάση τα τελευταία δεδομένα εκτός από
την δακτυλική κολπική εξέταση έχει εισαχθεί
πρόσφατα στην κλινική πράξη και το διαπε-
ρινεϊκό υπερηχογράφημα.
Το Αμερικάνικο Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυ-
ναικολόγων έχει συστήσει τη μέθοδο και δια-
θέτει DVD σχετικό με την υπερηχογραφία
του δευτέρου σταδίου του τοκετού στα μέλη
του.12 Ο τόκος, η ηλικία, το ύψος και ο δεί-
κτης μάζας σώματος της εγκύου καθώς επί-
σης το εκτιμώμενο βάρος του εμβρύου, οι
εβδομάδες κυησης και το μήκος του τραχήλου
είναι σημαντικές παράμετροι που χρησιμεύ-
ουν για την εκτίμηση της έκβασης του τοκε-
τού.13 Επιπροσθέτως η χρήση των υπερήχων
για την απεικόνιση της θέσης της προβάλλου-
σας μοίρας και του πλακούντα στην έναρξη
του τοκετού έχει συμβάλλει θετικά στην εκτί-
μηση της προόδου του τοκετού και της προώ-
θησης της κεφαλής. Πολλές φορές στις περι-
πτώσεις των οπισθίων ινιακών θέσεων όπου
υπάρχει η πιθανότητα εφαρμογής εμβρυουλ-
κίας είναι σημαντικό εξελικτικό βήμα η δυνα-
τότητα επιλογής μιας σχετικά εύκολης μεθό-
δου ικανής να αξιολογήσει την πιθανότητα

επιτυχούς ή ανεπιτυχούς έκβασής της.
Ουσιαστική παρατήρηση από μια άλλη μελέ-
τη αποτελεί το γεγονός ότι η διάρκεια του
πρώτου σταδίου του τοκετού είναι ανεξάρτη-
τη του τόκου της εγκύου και της θέσης της
σπονδυλικής στήλης του εμβρύου καθώς επί-
σης ότι η διάρκεια του δεύτερου σταδίου εί-
ναι ανεξάρτητη του τόκου της εγκύου, του βά-
ρους γέννησης, της θέσης της εμβρυικής κε-
φαλής στην αρχή του δεύτερου σταδίου όπως
επίσης της στροφής και της θέσης της την
στιγμή του τοκετού. Επομένως, συμπερασμα-
τικά αποδεικνύεται από την ανωτέρω μελέτη
ότι, αφού οι ανωτέρω παράγοντες δεν μπο-
ρούν να βοηθήσουν στην εκτίμηση της εξέλι-
ξης του δεύτερου σταδίου του τοκετού όπως
επίσης δεδομένου ότι η συνολική εκτίμηση
της θέσης της κεφαλής του εμβρύου με την
δακτυλική εξέταση είναι ακριβής στο 31,28%
στο πρώτο στάδιο του τοκετού και στο 65,7%
στο δεύτερο στάδιο του τοκετού, η υπερηχο-
γραφική εκτίμηση της θέσης της εμβρυικής
κεφαλής στο δεύτερο στάδιο σε μία πολυά-
σχολη αίθουσα τοκετών μπορεί να φανεί ιδι-
αίτερα χρήσιμη στην πρόβλεψη και στην διά-
γνωση ενός δύσκολου και παρατεταμένου το-
κετού.14 Επομένως όταν η δακτυλική εξέταση
δεν ειναι δυνατόν να εκτιμήσει σωστά το
ύψος της προβάλλουσας μοίρας ή την θέση
της προβολής η χρήση των υπερήχων ως δια-
γνωστικό μεσο προσπέλασης φαίνεται να εί-
ναι εξαιρετικά επιτυχής διαδικασία. Από μια
μελέτη προσδιορισμού της ινιακής θέσης φά-
νηκε ότι η διάσταση στην εκτίμηση μεταξύ
δακτυλικής εξέτασης και υπερηχογραφίας
στο 1ο στάδιο ήταν 53% και στο 2ο στάδιο
39%.15 Σε μια μελέτη με την χρήση της υπερη-
χογραφίας υπολογίστηκε με ακρίβεια η θέση
του ινίου αλλά και της σπονδυλικής στήλης
του εμβρύου σε όλους τους τοκετούς στην
διάρκεια της ενεργητικής φάσης του τοκετού
με διαστολή 3-5cm. Στην ίδια μελέτη δημι-
ουργήθηκαν μοντέλα με υπερηχογραφικά και
δημογραφικά χαρακτηριστικά που κατατά-
σουν τις έγκυες σε κατηγορίες κινδύνου για
την έκβαση του τοκετού16. Η δυνατότητα
όμως μιας μεθόδου ικανής να εκτιμήσει την
πρόοδο του 2ου σταδίου του τοκετού και να
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προβλέψει την έκβαση μιας εμβρυουλκίας εί-
ναι από μαιευτικής απόψεως εξαιρετικά ση-
μαντική.

Υπερηχογραφία δεύτερου σταδίου του τοκετού 

Η μαιευτική είναι κλάδος της Ιατρικής επι-
στήμης που εξελίσσεται συνεχώς. Η έρευνα
αλλά και η κλινική εμπειρία προσθέτουν συ-
νεχώς γνώση. Η υπερηχογραφία θα μπορού-
σε να αποκληθεί η σπονδυλική στήλη της
Μαιευτικής πρακτικής. Η ορθή υπερηχογρα-
φική απεικόνιση είναι αποτέλεσμα εκπαίδευ-
σης. Πολλές φορές είναι εύκολο να υπάρξει
σύγχυση στην ερμηνεία των ευρημάτων της
λόγω της ύπαρξης διαφόρων παραγόντων
όπως η πυκνότητα των ιστών και η ύπαρξη τε-
χνικών σφαλμάτων. Φαίνεται λοιπόν ότι στην
Μαιευτική και ιδιαίτερα στο στάδιο της εξώ-
θησης η χρήση της υπερηχογραφίας παρου-
σιάζει πλεονεκτήματα στην αντιμετώπιση κλι-
νικών δυσχερειών αλλά και ακόμη περισσό-
τερο στις λήψεις δύσκολων αποφάσεων. Η
εφαρμογή της εμβρυουλκίας αποτελεί καθο-
ριστικής σημασίας Μαιευτική πράξη που συ-
νήθως ενδείκνυται στις περιπτώσεις παράτα-
σης του δεύτερου σταδίου, εμβρυικής δυσχέ-
ρειας ή ανάγκης επιτάχυνσης της εξωθήσεως
λόγω παθολογικών καταστάσεων της μητέρας.
Σημαντικά καθοριστικό λοιπόν θα ήταν, για
την αποφυγή περιγεννητικών επιπλοκών λόγω
λανθασμένης εφαρμογής της, ο προσδιορι-
σμός της θέσης της προβάλλουσας μοίρας.17

Με την υπερηχογραφία είναι δυνατόν να προ-
σανατολιστεί κανείς στο χώρο της πυέλου και
μαλιστα στις σχέσεις που αναπτύσσονται με-
ταξύ της προβάλλουσας μοίρας, του στενού
και της ηβικής συμφύσεως στο δεύτερο στάδιο
του τοκετού. Ο ηχοβολέας τοποθετείται αρχι-
κά υπερηβικά για τον προσδιορισμό του ινίου
της κεφαλής του εμβρύου. Ετσι στο πάνω μέ-
ρος της υπερηχογραφικής εικόνας απεικονίζε-
ται η ηβική σύμφυση και ακριβώς από κάτω η
προβάλλουσα μοίρα. (Εικόνα 2).
Επόμενο βήμα είναι η τοποθέτησή του ανά-
μεσα στα μεγάλα χείλη του αιδοίου και η λή-
ψη μιας οβελιαίας τομής με σκοπό την απει-
κόνιση της κατεύθυνσης της κεφαλής του εμ-

βρύου η οποία μπορεί να κατηγοριοποιηθεί
σε προς τα κάτω, οριζόντια ή προς τα άνω
κατεύθυνση.18 (Εικόνα 3)

Η κατεύθυνση της κεφαλής συνήθως απεικο-
νίζεται με ευκολία. Εξαίρεση παρουσιάζουν
οι τοκετοί με οπισθία ινιακή προβολή, όπου η
κατεύθυνση της κεφαλής είναι δύσκολο να
προσδιορισθεί. Σε γενικές γραμμές σε αυτές
τις περιπτώσεις η κατεύθυνση της κεφαλής
τείνει να παραμένει οριζόντια.18 Η πορεία-
πρόοδος της κατέυθυνσης κεφαλής μπορεί να
ορισθεί και ως η (νοητή) γωνία που σχηματί-
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ζεται από τον επιμήκη άξονα της ηβικής σύμ-
φυσης με την κάθετη γραμμή προς την μεγα-
λύτερη διάμετρο της κεφαλής του εμβρύου.
(Εικόνα 4)
Επιπλέον ο ηχοβολέας μπορεί να τοποθετηθεί
πάνω στην ηβική σύμφυση σε εγκαρσία θέση
ούτως ώστε να προσδιορισθεί η μέση γραμμή
της κεφαλής του εμβρύου (μεταξύ των δύο
εγκεφαλικών του ημισφαιρίων). Η γωνία που
σχηματίζεται από την μεση γραμμή με την
προσθιοπισθία διάμετρο της πυέλου ονομάζε-
ται γωνία της μέσης γραμμής και είναι δυνα-
τόν να διαιρεθεί σε δύο κατηγορίες, μεγαλύ-
τερη ή ίση απο 45ο και μικρότερη από 45ο.18

(Εικόνα 5) 
Επίσης μπορεί να γίνει χρήση της 3D υπερη-
χογραφίας με ειδικό λογισμικό. Μερικές φο-
ρές στην εικόνα απεικονίζονται κάποια στοι-
χεία, όπως για παράδειγμα παρουσιάζεται
και στην επόμενη εικόνα, η ύπαρξη μιας προ-
κεφαλής με ευδιάκριτο το εξιδρωματικό πε-
ριεχόμενό της. 18 (Εικόνα 6)

Χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική προκύ-

πτουν τρείς κατηγορίες κατεύθυνσης : προς
τα κάτω (head down), οριζόντια (horizontal)
και προς τα άνω (head up). Η κατεύθυνση
χαρακτηρίζεται προς τα άνω όταν η κάθετη
γραμμή προς την μεγιστη διάμετρο της κεφα-
λής στοχεύει προς την σπονδυλική στήλη με
μια γωνία μεγαλύτερη ή ίση των 30ο. Η κατεύ-
θυνση χαρακτηρίζεται προς τα κάτω όταν αυ-
τή η γωνία προς την σπονδυλική στήλη είναι
μικρότερη από 0ο. Οριζόντια θεωρείται όταν
προκύπτει οποιαδήποτε άλλη γωνία. Μια κα-
τεύθυνση προς τα άνω αποτελεί έναν
πολύ καλό προγνωστικό δείκτη για φυσιολο-
γικό τοκετό.19

Στην υπερηχογραφική εικόνα γενικότερα
που λαμβάνουμε είναι δυνατόν να χρησιμο-
ποιήσουμε δύο νοητές γραμμές. Η πρώτη
(Line A) αφορά τον επιμήκη άξονα της ηβι-
κής συμφύσεως που ενώνει το άνω με το κά-
τω χείλος της. Η δεύτερη (Line B) αφορά τον
επιμήκη άξονα που ενώνει το πιο προωθημέ-
νο κυρτό τμήμα της προβάλλουσας κεφαλής
με το κάτω χείλος της ηβικής σύμφυσης. Στο
σημείο που συναντιούνται οι δύο άξονες σχη-
ματίζεται μια γωνία η οποία ονομάζεται γω-
νία προόδου του τοκετού. 20 (Εικόνες 6,7,8)
Ο υπολογισμός της γωνίας προόδου του τοκε-
τού με 2D αποτελεί μια ποσοτική μέθοδο μέ-
τρησης της προόδου- προώθησης της κεφαλής
του εμβρύου. Επίσης μπορεί να γίνει χρήση
της 3D υπερηχογραφίας με ή χωρίς ειδικό λο-
γισμικό που ορισμένες εταιρείες παραγωγής
μηχανημάτων υπερηχογραφίας το ενσωματώ-
νουν στο μηχάνημα. Πάντως η πιο αναπαρα-
γώγιμη 3D μέτρηση για την πρόοδο της κεφα-
λής στο δεύτερο στάδιο του τοκετού είναι
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ακριβώς η γωνία προόδου.21 Έτσι λοιπόν
προτάθηκε ότι η εκτίμηση της γωνίας αυτής
μπορεί να αποτελέσει μία αντικειμενική και
αναπαραγώγιμη μέθοδο αξιολόγησης της κα-
θόδου στο στάδιο της εξώθησης ανεξάρτητα

του ύψους της κεφαλής και ανεξάρτητα της
εμπειρίας του Μαιευτήρα που εκτελεί τον
υπερηχογραφικό έλεγχο.22 Συγκεκριμένα
υπάρχουν δύο μελέτες που επιβεβαιώνουν ότι
όταν η γωνία προόδου ήταν 120ο ή περισσότε-
ρο υπήρχε μεγάλη πιθανότητα είτε αυτόμα-
του τοκετού είτε μιας εύκολης και επιτυχημέ-
νης εμβρυουλκίας. Αντιθέτως όταν η γωνία
ήταν μικρότερη από 110ο ο τοκετός έγινε με
Καισαρική τομή. Επίσης οι τοκετοί στους
οποίους η γωνία της μέσης γραμμής ήταν μι-
κρότερη από 45ο περατώθηκαν με την εφαρ-
μογή εμβρυουλκίας.20,23

Συμπεράσματα

Αν και η συνεχής εκπαίδευση και η εμπειρία
στην Μαιευτική πρακτική έχει συμβάλλει θετι-
κά στην πρώιμη διάγνωση πιθανών περιγεννη-
τικών προβλημάτων εντούτοις λόγω της υπο-
κειμενικότητας αλλά και των τυχόν υπαρχου-
σών δυσκολιών κατά την διάρκεια της εξέτα-
σης έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των
Καισαρικών τομών. Ένα μεγάλο ποσοστό των
Καισαρικών τομών ή των εμβρυουλκιών που
συνοδεύτηκαν από κακό περιγεννητικό αποτέ-
λεσμα οφείλεται σε παράταση του δεύτερου
σταδίου λόγω οπίσθιας ινιακής θέσης ή δυσα-
ναλογίας. Η χρήση μιας συμπληρωματικής με-
θόδου που θα συμβάλλει στο να αναγνωρίζο-
νται έγκαιρα, ιδιαίτερα στις παρατάσεις δευ-
τέρου σταδίου του τοκετού, οι περιπτωσεις
που τελικά θα εξελιχθούν σε φυσιολογικό το-
κετό ή που η εφαρμογή εμβρυουλκίας δεν θα
έχει αρνητικό περιγγενητικό αποτέλεσμα εί-
ναι αναγκαία και χρήσιμη. Το υπερηχογραφη-
μα κατά την διάρκεια του σταδίου της εξωθή-
σεως φαίνεται να είναι μια εύκολη μέθοδος
πρόβλεψης, αντικειμενική, μη επεμβατική και
αναπαραγώγιμη της εξέλιξης του τοκετού και
ιδιαίτερα της καθόδου της προβάλουσας μοί-
ρας. Χαρακτηριστικό δε είναι το χαμηλό πο-
σοστό μεταβλητότητας και παραλλαγής των
αποτελεσμάτων μεταξύ του ίδιου αλλά και
διαφορετικών εξεταστών (intraobserver and
interobserver error) γεγονός που την καθιστά
ως μια εξέταση με υψηλά επίπεδα συμφωνίας
μεταξύ των ιατρών που την χρησιμοποιούν.
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Οι επιπρόσθετες πληροφορίες που δίνει αυτή
η εξέταση σε συνδυασμό με την δακτυλική
κολπική εξέταση φαίνεται ότι μπορούν να βελ-
τιώσουν εντυπωσιακά το ποσοστό περιγεννη-
τικών επιπλοκών από την ανάγκη ή όχι εφαρ-
μογής εμβρυουλκίας ή εκτέλεσης Καισαρικής
τομής σε περιπτώσεις παρατεταμένης εξωθή-
σεως-δυσαναλογίας.

The use of ultrasound during the second
stage of labor
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Summary
Assessment of the Angle of progression with
transperineal ultrasound seems to be a useful
tool at the time of delivery. Determination of
the Angle of progression is of value in cases of
obstructed second stage of labor. Cesarean
section must be encouraged when the Angle
of progression remains <120o. On the other
hand Angle of progression ≥120o is reassuring
for the normal progression of labor or the suc-
cessful operative delivery.

Key words: Cesarean section, vaginal examination, posterior

occiput position, protracted second stage of labor, ultrasound

during second stage of labor.
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