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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ
• Π
 οιες είναι οι ενδείξεις της καισαρικής τομής;
• Ποια είναι τα κύρια αίτια για την πραγματοποίηση της πρώτης καισαρικής τομής και
πώς μπορεί να ελαττωθεί η επίπτωσή της;
• Ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος περάτωσης της κύησης με καισαρική τομή;
• Ποια προεγχειρητική προετοιμασία απαιτείται;
• Ποια είναι η κατάλληλη διεγχειρητική προσέγγιση;
• Ποια είναι η προτεινόμενη μετεγχειρητική διαχείριση ύστερα από καισαρική τομή;
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Ι. Εισαγωγή – ενδείξεις
¾ Ποιες είναι οι ενδείξεις της καισαρικής τομής;
Η καισαρική τομή (ΚΤ) είναι η πιο κοινή χειρουργική επέμβαση και, σε σύγκριση με τον κολπικό
τοκετό, έχει συσχετιστεί με υψηλότερα ποσοστά
μητρικής νοσηρότητας και θνητότητας (1). Οι ενδείξεις της ΚΤ είναι Ιατρικές/Μαιευτικές. Για τη
μητρική επιθυμία ως ένδειξη ΚΤ υπάρχουν διαφορετικές και συχνά αντικρουόμενες απόψεις. Επιπρόσθετα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η
ΚΤ αφορά την πρώτη κύηση (2). Οι κύριες ενδείξεις της ΚΤ συνοψίζονται στον πίνακα 1.
Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην ΚΤ με
ένδειξη τη μητρική επιθυμία. Τα δεδομένα είναι
πολύ περιορισμένα επειδή δεν έχουν διεξαχθεί
τυχαιοποιημένες μελέτες στην ΚΤ λόγω μη ιατρικών ή μαιευτικών ενδείξεων (3). Ο Μαιευτήρας-Γυναικολόγος είναι υποχρεωμένος να παρέχει
έγκυρη και επαρκή ενημέρωση για τα οφέλη και

τα πλεονεκτήματα του κολπικού τοκετού - όπου
αυτός είναι εφικτός - συγκριτικά με την ΚΤ, με
βάση στοιχεία από τη βιβλιογραφία και πρέπει
να καταβάλλεται προσπάθεια να απαντηθούν οι
πιθανές ανησυχίες των εγκύων για τον κολπικό
τοκετό. Είναι σημαντικό να τονίζεται ότι η ΚΤ είναι επιλογή της εγκύου και όχι του οικείου της περιβάλλοντος. Εάν ύστερα από επαρκή ενημέρωση
και κατάλληλη υποστήριξη ο κολπικός τοκετός
δεν αποτελεί αποδεκτή επιλογή για την έγκυο,
τότε η δυνατότητα της ΚΤ θα πρέπει να προσφερθεί, αφού όμως προηγηθεί αντίστοιχη τεκμηριωμένη ενημέρωση για τους σχετικούς κινδύνους
και επιπλοκές -τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο
και τις μακροπρόθεσμες- της χειρουργικής αυτής
επέμβασης. Όλα τα παραπάνω (συζήτηση, πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα του ενός ή του άλλου
τρόπου τοκετού) πρέπει να καταγράφονται στον
ιατρικό φάκελο της εγκύου και να υπάρχει ενυπόγραφη βεβαίωση της ίδιας πως έχει κατανοήσει
πλήρως το περιεχόμενο.

ΠΊΝΑΚΑΣ 1. Κύριες ενδείξεις καισαρικής τομής
Μη εξέλιξη τοκετού

Μη καθησυχαστικό καρδιοτοκογράφημα
Ανώμαλα σχήματα / προβολές εμβρύου

Ανώμαλη πρόσφυση πλακούντα (π.χ. προδρομικός πλακούντας ή αγγεία)

Μητρικές λοιμώξεις με σημαντικό κίνδυνο μετάδοσης κατά τον κολπικό τοκετό (π.χ. ενεργός ερπητική
λοίμωξη γεννητικών οργάνων)
Αιμορραγική διάθεση του εμβρύου

Προβολή ή πρόπτωση ομφαλίου λώρου

Υποψία εμβρυϊκής μακροσωμίας (>5.000γρ σε κυήσεις μη επιπλεγμένες από διαβήτη, >4.500γρ σε εγκύους
με διαβήτη)
Μηχανικά εμπόδια για κολπικό τοκετό (π.χ. σοβαρά παραμορφωμένη πύελος)
Ρήξη μήτρας

Ιστορικό χειρουργείου στη μήτρα με διάνοιξη της ενδομήτριας κοιλότητας, όπως σε λειομυωματεκτομή

Πολύδυμες κυήσεις (συστήνεται για όλες τις μονοχοριονικές και για τις διχοριονικές όταν υπάρχουν ανώμαλα εμβρυϊκά σχήματα ή/και μειωμένη εμπειρία του μαιευτήρα)

Ενδομήτρια βραδύτητα της αύξησης του εμβρύου και ανάγκη περάτωσης της κύησης πριν τις 32
εβδομάδες ή εκτιμώμενο βάρος εμβρύου <1.500γρ

ΕΜΓΕ
Ελληνική Μαιευτική και
Γυναικολογική Εταιρεία

https://hsog.gr

Καισαρική τομή

ΙΙ. Μείωση της επίπτωσης της
πρώτης καισαρικής τομής
¾ Ποια είναι τα κύρια αίτια για την πραγματοποίηση της πρώτης καισαρικής τομής και πώς
μπορεί να ελαττωθεί η επίπτωσή της;
Τα συχνότερα αίτια πραγματοποίησης της πρώτης ΚΤ είναι η μη εξέλιξη του τοκετού και το μη
καθησυχαστικό καρδιοτοκογράφημα. Έχοντας
αυτό κατά νου και με σκοπό να μειώσουν την επίπτωση της ΚΤ λόγω μη εξέλιξης τοκετού, οι οργανισμοί Eunice Kennedy Shriver National Institute
of Child Health and Human Development, Society
for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) και American
College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG),
δημοσίευσαν κατευθυντήριες οδηγίες για τα χρονικά όρια αναμονής που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την ΚΤ λόγω μη εξέλιξης τοκετού, τόσο
σε τοκετό με αυτόματη έναρξη όσο και μετά πρόκληση τοκετού (4). Σχετικά με την τελευταία, οι
συστάσεις είναι δημοσιευμένες στην αντίστοιχη οδηγία της ΕΜΓΕ (Πρόκληση τοκετού, 2021).
Στον τοκετό με αυτόματη έναρξη, είναι δύσκολο
να τεθούν τα χρονικά όρια που σηματοδοτούν την
παράταση της λανθάνουσας φάσης του 1ου σταδίου αφού, στις περισσότερες επίτοκες, η έναρξη
της συμβαίνει εκτός μαιευτηρίου και, συνεπώς,
είναι δύσκολο να προσδιοριστεί χρονικά. Όσον
αφορά την ενεργό φάση του 1ου σταδίου που, συνήθως, εξελίσσεται μέσα στην Αίθουσα Τοκετών,
ως διακοπή της (arrest) ορίζεται η απουσία μεταβολής της διαστολής του τραχήλου όταν αυτή είναι >6cm, μετά από ρήξη των εμβρυϊκών υμένων
και: >4 ώρες επαρκών συσπάσεων ή >6 ώρες μη
επαρκών συσπάσεων (4). Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι υπάρχει παύση (arrest) του δεύτερου σταδίου του τοκετού όταν δεν συμβαίνει γέννηση του
νεογνού: 1. σε πρωτοτόκο μετά από 3 ώρες χωρίς
επισκληρίδιο ή 4 ώρες με επισκληρίδιο αναλγησία και, 2. σε πολυτόκο μετά από 2 ώρες χωρίς
επισκληρίδιο ή 3 ώρες με επισκληρίδιο αναλγησία. Αυτά τα χρονικά όρια θα δικαιολογούσαν περαιτέρω παρέμβαση (όχι απαραίτητα ΚΤ) (4).
Παρότι έχει προταθεί ότι ενδεχομένως η χρήση
της περιοχικής αναλγησίας θα μπορούσε να αυξήσει τη λανθάνουσα φάση του τοκετού και ενδεχομένως την πιθανότητα για ΚΤ, δεν υπάρχουν
δεδομένα που να αναδεικνύουν αυτή τη συσχέτιση (5).
Η επιλογή του επεμβατικού κολπικού τοκετού
φαίνεται ότι όταν εφαρμόζεται σωστά, μπορεί να
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μειώσει τα ποσοστά της ΚΤ, ιδιαίτερα όταν οι εξωθητικές ωδίνες της μητέρας είναι αδύναμες ή υπάρχει ανάγκη για άμεση περάτωση του τοκετού (6).
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται σωστή τεχνική από
τον μαιευτήρα, καθώς και πλήρης επίγνωση των
ενδείξεων και τον προϋποθέσεων του επεμβατικού
τοκετού.
Η καρδιοτοκογραφική παρακολούθηση του
εμβρύου κατά τον τοκετό αποτελεί τη μέθοδο
αναφοράς για την αξιολόγηση της εμβρυϊκής
κατάστασης. Με τα υπάρχοντα δεδομένα, υπάρχουν τρεις κατηγορίες καρδιοτοκογραφήματος:
το φυσιολογικό που δεν απαιτεί καμία παρέμβαση, το παθολογικό που απαιτεί άμεση παρέμβαση και ίσως περάτωση και το μη καθησυχαστικό
που χρειάζεται αυξημένη προσοχή και προσεκτική
αξιολόγηση, χωρίς απαραίτητα να απαιτείται ανάγκη άμεσης περάτωσης του τοκετού με ΚΤ (7). Τα
χαρακτηριστικά του καρδιοτοκογραφήματος που
περιγράφουν καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες περιγράφονται στη σχετική οδηγία της ΕΜΓΕ.

ΙΙΙ. Χρόνος εκτέλεσης

¾ Ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος περάτωσης

της κύησης με καισαρική τομή;
Είναι αποδεδειγμένο ότι η εκλεκτική καισαρική
τομή δεν πρέπει να πραγματοποιείται πριν τις 39
εβδομάδες σε ανεπίπλεκτες κυήσεις, καθώς μετά
από αυτή την ηλικία κύησης μειώνεται σημαντικά η αναπνευστική νοσηρότητα των νεογνών (8).
Επιπρόσθετα, σε τελειόμηνη ΚΤ που διεξάγεται
πριν τις 39 εβδομάδες δεν προτείνεται η χορήγηση κορτικοστεροειδών (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση κορτικοστεροειδών
υπάρχουν στην αντίστοιχη οδηγία της ΕΜΓΕ 2021
«Προγεννητική χορήγηση κορτικοστεροειδών με
σκοπό τη μείωση της νεογνικής νοσηρότητας και
θνησιμότητας») (9).
Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα θα μπορούσαν να αποτελούν οι παρακάτω περιπτώσεις:
- Ι στορικό περισσότερων των δύο ΚΤ: η ΚΤ στην
παρούσα κύηση θα ήταν δικαιολογημένη από
τις 38 εβδομάδες της κύησης.

- Ι στορικό λειομυωματεκτομής όπου υπήρξε διάνοιξη της ενδομήτριας κοιλότητας ή καισαρικής
με κάθετη τομή στη μήτρα: η περάτωση της ΚΤ
στην παρούσα κύηση θα ήταν δικαιολογημένη
από τις 38 εβδομάδες. Όσον αφορά προηγούμενες ΚΤ όπου η τομή στη μήτρα ήταν σχήματος
Σελιδοποίηση: www.tziola.gr
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“J” ή “T” μάλλον και αυτές πρέπει να περατώνονται στις 38 εβδομάδες αφού η πιθανότητα ρήξης της μήτρας σε περίπτωση έναρξης τοκετού
είναι αυξημένη (βλ. Οδηγία ΕΜΓΕ «Κολπικός τοκετός μετά από καισαρική τομή»).

- Ι στορικό ρήξης μήτρας σε προηγούμενη κύηση:
θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η ΚΤ στην παρούσα κύηση από τις 37 εβδομάδες.

Σχετικά με τον χαρακτήρα του επείγοντος, το
ACOG και το American Society of Anesthesiologists
προτείνει ότι κάθε κέντρο που παρέχει υπηρεσίες
Μαιευτικής, πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για
επείγουσα ΚΤ κατά τον τοκετό μέσα σε 30 λεπτά
από τη λήψη της απόφασης (10). Επιπρόσθετα, οι
κατηγορίες και τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται είναι τα εξής (11):
1. Καισαρική τομή κατηγορίας 1 (απειλείται η
υγεία της μητέρας ή του εμβρύου) – μέσα σε 30
λεπτά.
2. Καισαρική τομή κατηγορίας 2 (υπάρχει μητρική ή εμβρυϊκή δυσπραγία, αλλά όχι απειλητική
για τη ζωή της μητέρας ή του εμβρύου) – μέσα
σε 75 λεπτά.
3. Καισαρική τομή κατηγορίας 3 (όχι μητρική ή εμβρυϊκή δυσχέρεια, αλλά ανάγκη πρώιμου τοκετού).
4. Καισαρική τομή κατηγορίας 4 (χρόνος ΚΤ σύμφωνα με την επιθυμία μητέρας ή προσωπικού).
Συστάσεις καλής πρακτικής

Η ΚΤ με μόνη ένδειξη τη μητρική επιθυμία θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή μόνο μετά από κατάλληλη
ενημέρωση της εγκύου σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου. Πρέπει να
υπάρχει καταγραφή της συζήτησης στον ιατρικό φάκελο της εγκύου και να αυτή να υπογράψει πως έχει
ενημερωθεί και κατανοήσει όσα καταγράφονται.

Αν ο υπεύθυνος Μαιευτήρας δεν συμφωνεί με την εκτέλεση ΚΤ με την παραπάνω ένδειξη τότε οφείλει να παραπέμψει σε άλλον συνάδελφο που δεν έχει αντίρρηση.
Προκειμένου να υπάρχει μείωση της συχνότητας
της 1ης ΚΤ, συστήνεται να τηρούνται τα χρονικά όρια
που αναφέρονται κι αφορούν το 1ο και 2ο στάδιο
του τοκετού. Επίσης, σε περιπτώσεις μη καθησυχαστικού ΚΤΓ, συστήνεται να εκτελούνται μέθοδοι
ενδομήτριας ανάνηψης του εμβρύου και μόνο σε περίπτωση αποτυχίας να διενεργείται ΚΤ.
Η προγραμματισμένη ΚΤ δεν πρέπει να εκτελείται
πριν τις 39+0 εβδομάδες.

Αν πρέπει να πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη
ΚΤ μεταξύ 37+0 - 38+6 δεν είναι απαραίτητη η χορήγηση κορτικοστεροειδών.
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ΙV. Π
 ροεγχειρητικές εξετάσεις και
προετοιμασία
¾ Ποια προεγχειρητική προετοιμασία απαιτείται;
Πριν την έναρξη του χειρουργείου και αφού έχει
γίνει η απαραίτητη ενημέρωση για την αναισθησία, η μέτρηση του αιματοκρίτη ή της αιμοσφαιρίνης της εγκύου κρίνεται απαραίτητη ενώ η ομάδα αίματος είναι γνωστή από τον προγεννητικό
έλεγχο. Δεδομένα από μετα-ανάλυση έδειξαν ότι
δεν υπήρχε όφελος από την προετοιμασία του
εντέρου πριν το χειρουργείο (12). Κατά συνέπεια,
δεν προτείνεται η προετοιμασία του εντέρου πριν
την ΚΤ. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το European
Society of Anaesthesiology οι έγκυες θα πρέπει
να ενθαρρύνονται στην κατανάλωση καθαρών
υγρών (χυμό χωρίς πολτό, καφέ ή τσάι χωρίς
γάλα) μέχρι 2 ώρες πριν την επέμβαση, ενώ ένα
ελαφρύ γεύμα μπορεί να καταναλωθεί μέχρι 6
ώρες πριν την επέμβαση (13).
Σχετικά με την αντιμικροβιακή προφύλαξη,
έχει βρεθεί ότι οι έγκυες που υποβάλλονται σε ΚΤ
έχουν έως 20 φορές υψηλότερο κίνδυνο λοίμωξης
σε σύγκριση με όσες γεννούν κολπικά (14). Το
όφελος της αντιμικροβιακής προφύλαξης φάνηκε σε μια μετα-ανάλυση στην οποία βρέθηκε ότι η
χορήγηση αντιβιοτικών μέχρι 60 λεπτά πριν την
τομή στο δέρμα μείωσε την πιθανότητα ενδομητρίτιδας κατά περίπου 50% (Relative Risk–RR: 0.54;
95% Confidence Interval–CI: 0.36-0.79) σε σχέση
με περιπτώσεις που η αντιβίωση δόθηκε μετά την
απολίνωση του ομφαλίου λώρου (15). Επιπρόσθετα, σε συστηματική ανασκόπηση βρέθηκε ότι
η κεφαζολίνη είναι το ίδιο αποτελεσματική με την
αμπικιλλίνη για την πρόληψη της ενδομητρίτιδας
και της λοίμωξης του τραύματος (16). Βάσει των
παραπάνω, προτείνεται η ενδοφλέβια χορήγηση
2γρ κεφαλοσπορίνης πρώτης γενιάς (3γρ σε γυναίκες με βάρος >120kg) μέσα σε 60 λεπτά πριν
την τομή του δέρματος. Σε περίπτωση αλλεργίας στην πενικιλλίνη, αντί της κεφαλοσπορίνης
προτείνεται ο συνδυασμός ενδοφλέβιας κλινδαμυκίνης 900mg με γενταμυκίνη 5mg/kg ενώ, σε
περίπτωση που η ΚΤ διαρκεί πάνω από 4 ώρες ή
υπάρχει απώλεια αίματος >1.500ml, συστήνεται
επανάληψη του αντιβιοτικού σχήματος.
Σε τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή που αφορούσε πάνω από 2.000 εγκύους βρέθηκε ότι η ενδοφλέβια χορήγηση 500mg αζιθρομυκίνης σε συνδυασμό με την κεφαζολίνη μείωσαν τον κίνδυνο
ενδομητρίτιδας, λοίμωξης τραύματος και άλλης
λοίμωξης (RR: 0.51; 95% CI: 0.38-0.68), χωρίς να
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επηρεάζουν δυσμενώς το περιγεννητικό αποτέλεσμα (17). Αξίζει να αναφερθεί ότι ο πληθυσμός
της μελέτης συμπεριέλαβε επίτοκες και εγκύους
με ρήξη εμβρυϊκών υμένων που υποβλήθηκαν σε
ΚΤ. Κατά συνέπεια, θα είχε όφελος η ενδοφλέβια
χορήγηση και 500mg αζιθρομυκίνης σε εγκύους
που είναι σε τοκετό ή έχουν υποστεί ρήξη εμβρυϊκών υμένων, εκτός από το προαναφερθέν αντιβιοτικό «σχήμα» (14).
Σχετικά με τη χορήγηση θρομβοπροφύλαξης
ή την εφαρμογή ελαστικών καλτσών για την
πρόληψη της θρομβοεμβολικής νόσου, ο σχετιζόμενος με την ΚΤ κίνδυνος θρομβοεμβολής είναι 0.23% (18). Φαίνεται ότι η χρήση ελαστικών
καλτσών διαβαθμισμένης συμπίεσης μειώνει την
επίπτωση της πνευμονικής εμβολής μετά από ΚΤ,
οπότε η χρήση τους θα ήταν δικαιολογημένη (19).
Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη θρομβοπροφύλαξη κατά την ΚΤ, προτείνεται να ακολουθείται η σχετική κατευθυντήρια οδηγία της ΕΜΓΕ
(Νο 31. Θρομβοπροφύλαξη στην κύηση και τη λοχεία, 2020) για την αξιολόγηση του κινδύνου και
την εφαρμογή πιθανής προφύλαξης.
Για τις εγκύους που θα υποβληθούν σε εκλεκτική ΚΤ, η αξία της διαλείπουσας ή συνεχούς ακρόασης εμβρυϊκών παλμών δεν έχει αποδειχθεί, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες μελέτες (20). Κατά
συνέπεια, κατά την εισαγωγή στην Αίθουσα Τοκετών, προτείνεται η ακρόαση παλμών για κυήσεις
χαμηλού κινδύνου ενώ, θα ήταν μάλλον δικαιολογημένος ο καρδιοτοκογραφικός έλεγχος του εμβρύου σε εκείνες τις κυήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου. Όταν η ΚΤ πρόκειται
να πραγματοποιηθεί ενώ ο τοκετός είναι σε εξέλιξη, η καρδιοτοκογραφική παρακολούθηση πρέπει να διακοπεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
αντισηπτικού στο δέρμα της κοιλιάς της εγκύου,
στο χειρουργείο. Επιπρόσθετα, η υπερηχογραφική αξιολόγηση της προβολής του εμβρύου και του
πλακούντα ή οι χειρισμοί του Λεοπόλδου θα ήταν
ενδεχομένως χρήσιμοι πριν την ΚΤ, αλλά δεν κρίνονται απαραίτητοι.
Σχετικά με τον καθετηριασμό της ουροδόχου
κύστης, φαίνεται ότι βοηθά τον χειρουργό κατά
την ΚΤ, παρόλα αυτά δεν έχουν αποδειχτεί τα
οφέλη του όταν εφαρμόζεται ως ρουτίνα. Επειδή
έχει βρεθεί ότι μπορεί να συσχετιστεί με αυξημένο
κίνδυνο λοίμωξης του ουροποιητικού, πόνο στην
ουρήθρα, δυσκολία στην ούρηση και μεγαλύτερη
παραμονή στο νοσοκομείο (21) και μέχρι τη διεξαγωγή μελετών υψηλής ποιότητας, προτείνεται
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η αφαίρεσή του καθετήρα Foley νωρίς (μέσα σε
24 ώρες).
Σύμφωνα με ανασκόπηση στη βάση δεδομένων Cochrane σχετικά με την τοπική αφαίρεση
των τριχών πριν το χειρουργείο, δεν έχει βρεθεί
ότι μειώνει την πιθανότητα λοίμωξης (22). Σε
περίπτωση που αποφασιστεί αποτρίχωση είναι
προτιμητέα η χρήση ξυριστικής μηχανής ή κρέμας
έναντι ξυραφιού.
Η προετοιμασία του δέρματος αφορά την
εφαρμογή διαλύματος χλωρεξιδίνης-αλκοόλης
ή ιωδιούχου ποβιδόνης. Δημοσιευμένα δεδομένα τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών έδειξαν
μείωση λοιμώξεων στο τραύμα και μειωμένες
βακτηριακές καλλιέργειες με τη χρήση χλωρεξιδίνης-αλκοόλης, σε σύγκριση με την εφαρμογή ιωδιούχου ποβιδόνης για γυναίκες που υποβλήθηκαν σε ΚΤ (23, 24). Επιπρόσθετα, άλλες μελέτες
ανέφεραν ότι και οι δύο μέθοδοι έχουν παρόμοια
αποτελεσματικότητα σχετικά με τις λοιμώξεις
στο τραύμα (25, 26).
Σχετικά με την αντισηψία του κόλπου πριν
την ΚΤ, μια μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στη
βάση δεδομένων Cochrane το 2020 κατέληξε ότι
η αντισηψία με ιωδιούχο ποβιδόνη ή χλωρεξιδίνη
πριν την ΚΤ μείωσε την επίπτωση της ενδομητρίτιδας (RR:0.41; 95% CI:0.29-0.58), του μετεγχειρητικού πυρετού (RR:0.64; 95% CI:0.50-0.82)
και της μετεγχειρητικής λοίμωξης του τραύματος
(RR: 0.62; 95% CI:0.50-0.77) και το μεγαλύτερο
όφελος βρέθηκε σε επίτοκες (27). Συνεπώς, μια
τέτοια πρακτική (καθαρισμός του κόλπου με ιωδιούχο ποβιδόνη για 30s) θα ήταν δικαιολογημένη σε επίτοκες ή εγκύους με ρήξη εμβρυϊκών υμένων που υποβάλλονται σε ΚΤ.
Η ιδανική θέση της εγκύου στο χειρουργικό
τραπέζι δεν έχει αποδειχθεί (28). Παρόλα αυτά
φαίνεται δικαιολογημένη η τοποθέτησή της σε
κλίση 15ο αριστερά ώστε να μειωθεί η επίπτωση
του «συνδρόμου κάτω κοίλης φλέβας» (29).
Συστάσεις καλής πρακτικής

Για την ελάττωση της πιθανότητας εμφάνισης ενδομητρίτιδας ή άλλης λοίμωξης συστήνεται η ενδοφλέβια χορήγηση κεφαλοσπορίνης 1ης γενιάς μέσα
σε 60' πριν την τομή στο δέρμα. Σε περίπτωση αλλεργίας, συστήνεται η χορήγηση κλινδαμυκίνης σε
συνδυασμό με γενταμυκίνη. Όταν η ΚΤ πραγματοποιείται στη διάρκεια τοκετού ή έχει προηγηθεί
ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, θα είχε όφελος η ενδοφλέβια χορήγηση και 500mg αζιθρομυκίνης.
Σελιδοποίηση: www.tziola.gr
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Για την πρόληψη θρομβοεμβολικής νόσου συστήνεται η, κατά το δυνατόν, ταχύτερη κινητοποίηση της
λεχωίδας. Η εφαρμογή ελαστικών καλτσών ή/και
Χαμηλού Μοριακού Βάρους Ηπαρίνης συστήνεται
μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις που περιγράφονται
στην αντίστοιχη οδηγία (ΕΜΓΕ Νο 31. Θρομβοπροφύλαξη στην κύηση και τη λοχεία, 2020)
Σε κυήσεις χαμηλού κινδύνου προτείνεται η ακρόαση των εμβρυϊκών παλμών κατά την εισαγωγή στην
Αίθουσα Τοκετών ενώ, θα ήταν μάλλον δικαιολογημένος ο καρδιοτοκογραφικός έλεγχος του εμβρύου
σε εκείνες τις κυήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως
υψηλού κινδύνου. Προτείνεται, όταν η ΚΤ πραγματοποιείται ενώ ο τοκετός είναι σε εξέλιξη, ο καρδιοτοκογραφικός έλεγχος να διακόπτεται λίγο πριν την
εφαρμογή αντισηπτικού στο δέρμα της κοιλιάς της
επιτόκου.

Όσον αφορά την αντισηψία του δέρματος, η χρήση
διαλύματος χλωρεξιδίνης ή ιωδιούχου ποβιδόνης
φαίνεται να είναι εξίσου αποτελεσματικές.

Η αντισηψία του κόλπου σε επίτοκες ή εγκύους με
ρήξη εμβρυϊκών υμένων που υποβάλλονται σε ΚΤ
φαίνεται να ελαττώνει τις μετεγχειρητικές λοιμώξεις.
Η επίτοκος πρέπει να τοποθετείται στο χειρουργικό
τραπέζι με κλίση 15° προς τα αριστερά.

V. Διεγχειρητική διαχείριση
¾Π
 οια είναι η κατάλληλη διεγχειρητική προσέγγιση;
Οι δύο πιο κοινές τομές του δέρματος είναι η
Pfannenstiel και η Joel-Cohen. Μια ανασκόπηση
που δημοσιεύτηκε στη βάση δεδομένων Cochrane
ανέφερε ότι η κατά Joel-Cohen τομή οδήγησε σε
65% μείωση στη συνολική εμπύρετη νοσηρότητα
(RR:0.35; 95% CI: 0.14-0.87) (30). Παρόλα αυτά
και οι δύο τομές είναι δικαιολογημένες.
Σχετικά με τη χρήση νυστεριού ή διαθερμίας,
δεν φαίνεται να υπερέχει κάποια μέθοδος, οπότε και οι δύο είναι αποδεκτές (31). Επιπρόσθετα,
δεν είναι απαραίτητη η αλλαγή νυστεριού μετά
την είσοδο στην κοιλιά, μιας και δεν έχει αποδειχτεί μείωση της λοίμωξης του τραύματος με αυτή
την πρακτική (32).
Όσον αφορά το υποδόριο λίπος, η αμβλεία διάνοιξή του με τα δάχτυλα φαίνεται να είναι καλύτερη μιας και έχει συσχετιστεί με μικρότερο εγχειρητικό χρόνο και λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο (33).
Η διάνοιξη της απονεύρωσης των ορθών κοιλιακών μυών γίνεται συνήθως με ψαλίδι ή με τα
ΕΜΓΕ
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δάχτυλα (αμβλεία διάνοιξη). Η αποκόλληση της
απονεύρωσης από τους ορθούς κοιλιακούς, παρότι συχνά εκτελείται, δεν είναι απαραίτητη (34).
Επίσης, η αμβλεία διάνοιξη φαίνεται πως είναι
καλύτερη και για τον αποχωρισμό των ορθών
κοιλιακών μυών, καθώς και για την είσοδο στην
περιτοναϊκή κοιλότητα, προκειμένου να μειωθεί
ο κίνδυνος τραυματισμού του εντέρου, της ουροδόχου κύστης και άλλων οργάνων (33).
Η κατάσπαση της κυστεομητρικής πτυχής δεν
κρίνεται απαραίτητη. Ειδικότερα, μια μετα-ανάλυση
έδειξε ότι η μη κατάσπαση δεν αύξησε τον κίνδυνο
βραχυπρόθεσμων επιπλοκών, αλλά μείωσε ελαφρώς το χρόνο μέχρι τον τοκετό (35).
Σχετικά με την τομή στη μήτρα, φαίνεται ότι,
σε σύγκριση με την κάθετη, η εγκάρσια τομή
σχετίζεται με μικρότερη απώλεια αίματος, ευκολότερη συρραφή και χαμηλότερο κίνδυνο ρήξης
της μήτρας σε επόμενες κυήσεις (36). Μετά την
αρχική τομή, επιχειρείται αμβλεία είσοδος με το
δείκτη του κυρίαρχου χεριού του χειρουργού και
επέκταση της τομής με τα δάχτυλα. Αυτή η προσέγγιση φαίνεται ότι μειώνει την απώλεια αίματος και το χειρουργικό χρόνο, σε σύγκριση με τη
διάνοιξη με ψαλίδι (37).
Η μαίευση του εμβρύου θα πρέπει να γίνει γρήγορα και ατραυματικά, διότι η καθυστέρηση του τοκετού έχει συσχετιστεί με χαμηλό εμβρυϊκό pH και
Apgar σκορ (38). Η υιοθέτηση της καθυστερημένης
απολίνωσης του ομφαλίου λώρου για 30-60 δευτερόλεπτα θα έπρεπε να υιοθετηθεί τόσο για τα πρόωρα, όσο και για τα τελειόμηνα νεογνά, ενώ η άμελξη του ομφαλίου λώρου (umbilical cord milking) δεν
φαίνεται να προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήματα
(39, 40). Η άμεση επαφή μητέρας-νεογνού φαίνεται
ότι βοηθά τα μέγιστα στο θηλασμό (41).
Όσον αφορά την έξοδο του πλακούντα, σε επεμβάσεις χωρίς επιπλοκές, συστήνεται να γίνεται με
ήπια έλξη του ομφαλίου λώρου, σε συνδυασμό με
εφάπαξ χορήγηση 5-10IU ωκυτοκίνης και όχι με
δακτυλική αποκόλληση. Αξίζει να αναφερθεί ότι η
δακτυλική αποκόλληση έχει συσχετιστεί με υψηλότερα ποσοστά ενδομητρίτιδας (RR: 1.64; 95%
CI:1.42-1.90) και μεγαλύτερη απώλεια αίματος
(weighted mean difference - MD: 94ml; 95% CI:
17-172ml) (42).
Για την πρόληψη της αιμορραγίας χορηγούνται
10-40IU ωκυτοκίνης σε 1L κρυσταλλοειδούς για
4-8 ώρες.
Για τη συρραφή της μήτρας, αυτή μπορεί να γίνει
είτε με έξοδό της από την κοιλιά, είτε ενδοπεριτοναϊκά αφού και οι δύο τεχνικές είναι αποδεκτές.

Καισαρική τομή
Μια μετα-ανάλυση που σύγκρινε τις δύο μεθόδους δεν βρήκε σημαντικές διαφορές στην απώλεια αίματος, τη διεγχειρητική ναυτία, τον έμετο
και την επάνοδο της λειτουργίας του εντέρου
(43). Επίσης, είναι προτιμητέα η συρραφή σε
δύο στρώματα, ενώ το ενδομήτριο, σύμφωνα με
μια τυχαιοποιημένη μελέτη θα πρέπει μάλλον να
περιλαμβάνεται στη ραφή (44). Η επιλογή του
ράμματος εξαρτάται από τον χειρουργό. Σχετικά
με τη συρραφή σε δύο στρώματα, μια συστηματική ανασκόπηση το 2017 έδειξε ότι η συρραφή
της μήτρας σε ένα ή δύο στρώματα οδήγησε σε
παρόμοια ποσοστά ελαττωμάτων στην ουλή της
ΚΤ (RR: 0.77; 95% CI:0.36-1.64) και ρήξης μήτρας
σε επόμενη κύηση (RR:0.52; 95% CI: 0.05-5.53),
αλλά η συρραφή σε ένα στρώμα οδήγησε σε υπερηχογραφικά μικρότερο πάχος μυομητρίου κατά
την περίοδο της λοχείας (MD: -2.19 mm, 95% CI:
-2.80 -1.57) (45).
Αξίζει να αναφερθεί ότι η δακτυλική διαστολή
του τραχήλου κατά την ΚΤ δεν φαίνεται ότι μειώνει τη μετεγχειρητική νοσηρότητα, οπότε δεν
είναι απαραίτητη (46).
Μετά τη συρραφή της μήτρας απαιτείται προσεκτική επισκόπηση της περιτοναϊκής κοιλότητας για τυχόν αιμορραγικές εστίες. Δεν απαιτείται συρραφή του περιτοναίου μιας και φαίνεται
ότι αυτή η τακτική μειώνει το χειρουργικό χρόνο,
χωρίς να επηρεάζει τη δημιουργία συμφύσεων
(47, 48). Η συμπλησίαση, με τη χρήση ράμματος,
των ορθών κοιλιακών μυών δεν είναι απαραίτητη, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να αυξήσει το μετεγχειρητικό πόνο (36). Αντίθετα, η σύγκλειση
της απονεύρωσης των ορθών κοιλιακών μυών
επιβάλλεται (49).
Σύμφωνα με δεδομένα μιας μετα-ανάλυσης, η
σύγκλειση του υποδορίου είναι απαραίτητη αν το
πάχος του είναι >2cm ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος
διάσπασης του τραύματος (50). Η έκπλυση του
υποδόριου με φυσιολογικό ορό πριν τη συρραφή

ΠΊΝΑΚΑΣ 2: Μετεγχειρητικός έλεγχος λεχωίδας

του κατά την ΚΤ δεν φαίνεται ότι ωφελεί στη μείωση της λοίμωξης (51).
Η σύγκλειση του δέρματος με ράμμα φαίνεται
προτιμητέα έναντι των κλιπς, μιας και αυτή η πρακτική φαίνεται να σχετίζεται με μικρότερο κίνδυνο
επιπλοκών (RR: 0.49; 95% CI: 0.28-0.87) (52).
Συστάσεις καλής πρακτικής

Για την τομή του δέρματος προτείνεται τόσο η Pfannenstiel όσο και η Joel-Cohen, με μήκος περίπου στα
15cm, με τη χρήση είτε νυστεριού είτε διαθερμίας.
Η κατάσπαση της κυστεομητρικής πτυχής δεν είναι
απαραίτητη, ενώ συστήνεται η τομή στη μήτρα να
είναι εγκάρσια, στο κατώτερο τριτημόριο του πρόσθιου τοιχώματός της.
Συστήνεται να καθυστερεί η απολίνωση του ομφαλίου λώρου για 30-60΄΄ και η αφαίρεση του πλακούντα να γίνεται με ελεγχόμενη έλξη.
Συστήνεται η συρραφή του τοιχώματος της μήτρας
να γίνεται σε δύο στρώματα και το ενδομήτριο μάλλον να περιλαμβάνεται σε αυτήν.
Δεν απαιτείται συρραφή του περιτοναίου ή συμπλησίαση με ράμμα των ορθών κοιλιακών ενώ επιβάλλεται η σύγκλειση της απονεύρωσής τους.

Συστήνεται η συρραφή του υποδόριου λίπους όταν
το πάχος του ξεπερνάει τα 2cm

VI. Μετεγχειρητική διαχείριση

¾Π
 οια είναι η προτεινόμενη μετεγχειρητική διαχείριση ύστερα από καισαρική τομή;
Κατά την άμεση περίοδο της λοχείας πρέπει να
παρακολουθούνται τα ζωτικά σημεία (αναπνοές,
αρτηριακή πίεση, σφυγμός, θερμοκρασία), η σύσπαση της μήτρας, τα λόχια και να γίνεται καταμέτρηση των ούρων. Τα κριτήρια που θα έπρεπε
να εγείρουν ανησυχία και απαιτούν περαιτέρω
αντιμετώπιση συνοψίζονται στον πίνακα 2 (53).

Συστολική αρτηριακή πίεση (mm Hg)

<90 ή >160

Αναπνευστικός ρυθμός (αναπνοές/λεπτό)

<10 ή >30

Διαστολική αρτηριακή πίεση (mm Hg)
Σφυγμός (παλμοί/λεπτό)
Κορεσμός οξυγόνου (%)

Ολιγουρία (ml/h) για >2 ώρες

7

>100

<50 ή >120
<95
<35

Μητρική διέγερση, σύγχυση ή μη ανταπόκριση. Σε ασθενή με προεκλαμψία, πονοκέφαλος ή δύσπνοια.
Σελιδοποίηση: www.tziola.gr
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Ο καθολικός έλεγχος αιμοσφαιρίνης στη λοχεία
δεν είναι απαραίτητος, αν δεν υπάρχει αιμορραγία,
μιας και δεν φαίνεται να βελτιώνει την έκβαση (54).
Πολλαπλές μέθοδοι μετεγχειρητικής αναλγησίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και περιλαμβάνουν τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, την
παρακεταμόλη, τα οπιοειδή και την επισκληρίδιο
αναλγησία (55).
Όπως ήδη αναφέρθηκε, συστήνεται να αφαιρείται νωρίς ο καθετήρας της ουροδόχου κύστης
έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος λοίμωξης (21).
Κινητοποίηση νωρίς (μόλις εξαλειφθεί η δράση της αναισθησίας) και λήψη ελαφράς τροφής
και υγρών από του στόματος (μέσα σε 6 ώρες
από τον τοκετό) πρέπει να ενθαρρύνονται μιας
και, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας συστηματικής ανασκόπησης, η κατανάλωση τροφής ή
υγρών μετά την ΚΤ ήταν καλά ανεκτά και δεν είχαν καμία αρνητική επίδραση στο χρόνο κινητοποίησης του εντέρου, τη συχνότητα της ναυτίας
ή του εμέτου, την επίπτωση του παραλυτικού ειλεού ή τη χρήση αναλγησίας (56). Η μάσηση τσίχλας για 15 λεπτά, τουλάχιστον τρεις φορές ημερησίως, φαίνεται ότι ενισχύει την αποκατάσταση
του γαστρεντερικού συστήματος (57).
Σχετικά με την άρση βάρους, οι επίπονες δραστηριότητες θα έπρεπε να περιοριστούν για τις
πρώτες 1-2 εβδομάδες μετά την καισαρική, αν και
δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα (58). Η αερόβια
άσκηση συστήνεται, ανάλογα με το επίπεδο του πόνου ή των πιθανών επιπλοκών στη λοχεία (59, 60).
Αναφορικά με την αφαίρεση της γάζας από το
τραύμα της ΚΤ, τα υπάρχοντα δημοσιευμένα δεδομένα έχουν δείξει ότι δεν επηρεάζεται η έκβαση με την παραμονή της γάζας για πάνω από 48
ώρες (61). Κατά συνέπεια η αφαίρεση της γάζας
από το τραύμα 24 ώρες μετά την ΚΤ είναι δικαιολογημένη. Επίσης, δεν υπάρχουν στοιχεία για την
αρνητική επίπτωση του μπάνιου μέσα σε 48 ώρες
από την ΚΤ (62).
Συστάσεις καλής πρακτικής

Συστήνεται η παρακολούθηση των σημείων που περιγράφονται στον Πίνακα 2, στη διάρκεια της 1ης μετεγχειρητικής ημέρας, σε όλες τις λεχωίδες.

Συστήνεται η αφαίρεση του καθετήρα της ουροδόχου κύστης όσο το δυνατόν νωρίτερα μετά την ΚΤ
και σίγουρα στο πρώτο 24ωρο.
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Προτείνεται η έγκαιρη κινητοποίηση και η λήψη
ελαφράς τροφής και καθαρών υγρών 6 ώρες μετά
το πέρας μιας ανεπίπλεκτης ΚΤ.
Προτείνεται η αφαίρεση της γάζας από το τραύμα
24 ώρες και το μπάνιο 48 ώρες μετά την ΚΤ.

VII. Τι αλλάζει από την προηγούμενη
οδηγία (ΕΜΓΕ 2014)
• Π
 ροτείνονται τεκμηριωμένα χρονικά κριτήρια
για τη μείωση της επίπτωσης της πρώτης καισαρικής τομής.

• Τ
 ονίζεται ότι κάθε μαιευτικό κέντρο πρέπει να
είναι σε ετοιμότητα για επείγουσα ΚΤ κατά τον
τοκετό μέσα σε 30 λεπτά από τη λήψη της απόφασης.
• Π
 αρέχονται λεπτομερώς οι απαραίτητες συστάσεις για την προεγχειρητική προετοιμασία,
τους εγχειρητικούς χρόνους και τη μετεγχειρητική διαχείριση των εγκύων/λεχωίδων.
Ομάδα σύνταξης παρούσας οδηγίας
Ιωάννης Τσακιρίδης
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Θεσσαλονίκη
Γεώργιος Δασκαλάκης
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Αθήνα
Σταύρος Σηφάκης
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Κρήτη
Θεμιστοκλής Δαγκλής
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Θεσσαλονίκη
Αντώνιος Γκαράς
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Λάρισα
Απόστολος Μαμόπουλος
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Θεσσαλονίκη

Ομάδα συντονισμού οδηγιών
Απόστολος Αθανασιάδης
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Θεσσαλονίκη
Θεμιστοκλής Δαγκλής
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Θεσσαλονίκη
Παναγιώτης Μπεναρδής
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Αθήνα
Βασίλειος Περγιαλιώτης
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Αθήνα
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Οι κατευθυντήριες οδηγίες που αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, βασίζονται σε αντίστοιχες οδηγίες/κείμενα Μαιευτικών
και Γυναικολογικών Εταιρειών του εξωτερικού προσαρμοσμένες στην Ελληνική πραγματικότητα και για τη σύνταξή τους χρησιμοποιούνται έγκυρες βιβλιογραφικές αναφορές.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις και δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν την κλινική κρίση του θεράποντος γιατρού. Η περίπτωση κάθε ασθενούς είναι ξεχωριστή και ο γιατρός οφείλει να προσαρμόσει
την επιστημονική γνώση στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου περιστατικού.
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