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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ
 ώς γίνεται ο πληθυσμιακός έλεγχος για τον αυτόματο πρόωρo τοκετό;
Π
Ποιος είναι ο ρόλος της μέτρησης του μήκους του τραχήλου της μήτρας;
Πώς διαχειριζόμαστε τις κυήσεις υψηλού κινδύνου για αυτόματο πρόωρο τοκετό;
Ποιος είναι ο ρόλος των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην πρόληψη του αυτόματου πρόωρου τοκετού;
• Ποιος είναι ο ρόλος των παρεμβάσεων σε επαπειλούμενο αυτόματο πρόωρο τοκετό;
•
•
•
•
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I. Εισαγωγή
Ο πρόωρος τοκετός είναι ο τοκετός πριν από τις
37 εβδομάδες της κύησης και αποτελεί σημαντικό παράγοντα νεογνικής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, βρίσκεται στην
ομάδα Ευρωπαϊκών χωρών με τη μεγαλύτερη
συχνότητα πρόωρου τοκετού, που ανέρχεται σε
14%, με σταθερά ανοδική πορεία διαχρονικά.1 Ο
πρόωρος τοκετός συνεπάγεται σημαντική επιβάρυνση του συστήματος υγείας από τις άμεσες
- στη νεογνική περίοδο - και μακροπρόθεσμες επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει. 1
Η παρούσα οδηγία καλύπτει την αναγνώριση
και διαχείριση κυήσεων σε αυξημένο κίνδυνο ή
με σημεία ή συμπτώματα για πρόωρο τοκετό. Οι
κυήσεις στις οποίες σχεδιάζεται πρόωρος τοκετός
λόγω εμβρυικών ή μητρικών ενδείξεων, ο επονομαζόμενος και ιατρογενής πρόωρος τοκετός, δεν
αποτελεί αντικείμενο αυτής της οδηγίας. Η παρούσα οδηγία στηρίζεται σε βιβλιογραφικά τεκμήρια,
σε τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες άλλων χωρών
αλλά και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

II. Πρόβλεψη αυτόματου πρόωρου
τοκετού

Ø Π
 ώς γίνεται ο πληθυσμιακός έλεγχος για τον
αυτόματο πρόωρo τοκετό;
Ø Ποιος είναι ο ρόλος της μέτρησης του μήκους
του τραχήλου της μήτρας;
• Υ
 πάρχουν επαρκή δεδομένα ότι η μέτρηση του
τραχήλου της μήτρας στις 20-24 εβδομάδες
της κύησης, μόνη της ή σε συνδυασμό με το ιατρικό και μαιευτικό ιστορικό και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της μητέρας, μπορεί να
προβλέψουν τον αυτόματο πρόωρο τοκετό .2,3
Η πρόβλεψη είναι πιο ισχυρή για κλιμακούμενα μεγαλύτερη προωρότητα .2,3
• Συστήνεται υπερηχογραφική μέτρηση μήκους
τραχήλου της μήτρας σε όλες ανεξαιρέτως τις
κυήσεις στις 20 με 24 εβδομάδες της κύησης,
κατά τη διενέργεια του ανατομικού υπερηχογραφήματος 2ου τριμήνου. Η μέτρηση αυτή θα
ήταν επιθυμητό να συνδυάζεται με το μαιευτικό
και ιατρικό ιστορικό προκειμένου να προσδιοριστεί ένας εξατομικευμένος κίνδυνος για αυτόματο πρόωρο τοκετό (Πίνακας 1) .2,3
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• Π
 ιο συγκεκριμένα, για τη μέτρηση του μήκους
τραχήλου:
- Προτιμάται να γίνεται διακολπικά καθότι αυτή η μέθοδος έχει αποδειχθεί πως έχει
υψηλή αναπαραγωγιμότητα και έχει χρησιμοποιηθεί στη συντριπτική πλειοψηφία των
μελετών. Στη διακολπική μέτρηση μπορούμε
να βασίσουμε και την ανάλογη συμβουλευτική μας.2,3
- Η διακολπική μέτρηση είναι ασφαλής και ευρέως αποδεκτή από τις γυναίκες.2,3
- Η μέτρηση του τραχήλου της μήτρας για τον
προσδιορισμό του κινδύνου για πρόωρο τοκετό πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα
με τις τεχνικές οδηγίες που δίνονται στην
επόμενη παράγραφο της παρούσας οδηγίας.
Πίνακας 1

Παράγοντες κινδύνου για αυτόματο πρόωρο
τοκετό









Ιστορικό πρόωρου τοκετού
Ιστορικό αποβολής δευτέρου τριμήνου
Φυλή (Μαύρη ή Ασιατική)
Κάπνισμα
Εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)
Χειρουργείο στον τράχηλο της μήτρας
Πολύδυμη κύηση
Πρόωρη πρώιμη ρήξη εμβρυικών υμένων

Τεχνικές οδηγίες μέτρησης τραχήλου μήτρας
Η μέτρηση του τραχήλου της μήτρας είναι η βιοφυσική παράμετρος με τη μεγαλύτερη προβλεπτική ικανότητα για τον αυτόματο πρόωρο τοκετό. Δεδομένου ότι σε αυτή τη μέτρηση βασίζουμε
σε μεγάλο βαθμό προληπτικές παρεμβάσεις για
την αποφυγή πρόωρου τοκετού, είναι κεφαλαιώδους σημασίας να διενεργείται η μέτρηση με συγκεκριμένα κριτήρια.2,3
• Προτιμάται να γίνεται διακολπικά.
• Η ουροδόχος κύστη πρέπει να είναι άδεια και η
εξεταζόμενη γυναίκα σε θέση λιθοτομής.
• Αναγνωρίζεται ο τράχηλος σε επιμήκη τομή με
οδηγό τον ενδοτραχηλικό βλεννογόνο.
• Η μέτρηση γίνεται σε ευθεία γραμμή από το
έσω έως το έξω τραχηλικό στόμιο, δεδομένου
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιευμένων δεδομένων στηρίζονται σε αυτήν την
τεχνική.
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• Στη μέτρηση δεν περιλαμβάνεται το κατώτερο
τμήμα της μήτρας (ισθμός), και δεν ασκείται
πίεση στον πρόσθιο κολπικό θόλο διότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται υπερεκτίμηση του μήκους του τραχήλου.
Η Εικόνα Π1 παρουσιάζει δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα και το Διάγραμμα Π1 δείχνει την κατανομή της μέτρησης του τραχήλου της μήτρας.
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Το 18% των γυναικών που θα γεννήσουν μετά
τις 37 εβδομάδες θα έχουν τράχηλο ≥ 40 mm και
30% των γυναικών που θα γεννήσουν πριν από τις
34 εβδομάδες θα έχουν μήκος τραχήλου ≤20 mm
(Διάγραμμα Π1).2 Το 20% των κυήσεων με τράχηλο ≤15 mm που λαμβάνουν προφυλακτική αγωγή με προγεστερόνη θα γεννήσουν πρόωρα πριν
από τις 34 εβδομάδες της κύησης.2

Εικόνα Π1
α. τράχηλος μήτρας ≤ 25 mm, στις 22 εβδομάδες της κύησης
β. τράχηλος μήτρας μήκους ~ 3 mm με ανοικτό έσω τραχηλικό στόμιο, στις 22 βδομάδες της κύησης. Το
θυλάκιο έχει εισέλθει στον τραχηλικό αυλό και παρατηρείται ιζηματική συσσώρευση (sludge)
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Διάγραμμα Π1
Κατανομή μήκους τραχήλου μήτρας με βάση τα κριτήρια μέτρησης που αναφέρονται στο παράρτημα, για
κυήσεις με ηλικία γέννησης ≥ 37 εβδομάδες (μαύρη καμπύλη) και ηλικία γέννησης ≤ 34 εβδομάδες. 18%
των γυναικών που θα γεννήσουν μετά τις 37 εβδομάδες θα έχουν τράχηλο ≥ 40 mm (διακεκομμένη κάθετη μαύρη γραμμή) και 30% των γυναικών που θα γεννήσουν πριν τις 34 εβδομάδες θα έχουν μήκος
τραχήλου ≤ 20 mm (διακεκομμένη κάθετη κόκκινη γραμμή).
Σελιδοποίηση: www.tziola.gr
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III. Παρεμβάσεις για την πρόληψη
του αυτόματου πρόωρου τοκετού
Ø Π
 ώς διαχειριζόμαστε τις κυήσεις υψηλού κινδύνου για αυτόματο πρόωρο τοκετό;
Ø Ποιος είναι ο ρόλος των παρεμβάσεων που
στοχεύουν στην πρόληψη του αυτόματου πρόωρου τοκετού;
1. Π
 ρογεστερόνη και περίδεση τραχήλου μήτρας σε μονήρεις κυήσεις
• Τυχαιοποιημένες μελέτες καθώς και μετα-αναλύσεις προτείνουν την χρήση κολπικά χορηγούμενης προγεστερόνης με στόχο τη μείωση
της πιθανότητας πρόωρου τοκετού πριν από
τις 34 εβδομάδες της κύησης και τη βελτίωση
του περιγεννητικού αποτελέσματος σε κυήσεις
υψηλού κινδύνου.4
• Σε κυήσεις με μήκος τραχήλου μήτρας ≤25 χιλιοστά στις 20-24 εβδομάδες της κύησης ή
ιστορικό αυτόματου πρόωρου πριν από τις
34 εβδομάδες ή ιστορικό αποβολής στις 16-24
εβδομάδες της κύησης, συνιστάται κολπική χορήγηση προγεστερόνης (Βαθμίδα σύστασης Α).5
• Η χρήση κολπικής προγεστερόνης μπορεί να αρχίσει από τις 16-24 εβδομάδες μέχρι τις 34-36
εβδομάδες της κύησης .4,5
• Σε κυήσεις με ιστορικό αυτόματου πρόωρου
πριν από τις 34 εβδομάδες ή ιστορικό αποβολής
μεταξύ 16-24 εβδομάδες της κύησης ή ιστορικό
χειρουργείου τραχήλου της μήτρας ή ιστορικό
πρόωρης πρώιμης ρήξης εμβρυικών υμένων και
μήκος τραχήλου μήτρας ≤25 χιλιοστά στις 2024 εβδομάδες της κύησης, συνιστάται η χορήγηση κολπικής προγεστερόνης ή μπορεί να συζητηθεί η δυνατότητα τοποθέτηση περίδεσης.5,6
• Σε κυήσεις με ιστορικό αυτόματου πρόωρου
τοκετού πριν από τις 34 εβδομάδες ή ιστορικό
αποβολής στις 16-24 εβδομάδες της κύησης σε
≥3 κυήσεις αθροιστικά, συνίσταται η απευθείας τοποθέτηση περίδεσης ανεξάρτητα από το
υπερηχογραφικά μετρούμενο μήκος του τραχήλου της μήτρας.5
• Σε κυήσεις χωρίς ιστορικό αυτόματου πρόωρου τοκετού και μήκος τραχήλου ≤25 χιλιοστά
στις 20-24 εβδομάδες της κύησης, η περίδεση
τραχήλου δεν έχει αποδειχθεί ότι προλαμβάνει
τον πρόωρο τοκετό ούτε ότι βελτιώνει τα νεογνικά αποτελέσματα.7 Σε μήκος τραχήλου ≤10
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χιλιοστά η περίδεση τραχήλου φαίνεται πως
μειώνει το ενδεχόμενο πρόωρου τοκετού, με
βάση τα αποτελέσματα μιας μετα-ανάλυσης.7
Παρόλ’ αυτά, το επίπεδο τεκμηρίωσης κρίθηκε ως χαμηλό.7,8 Οι κυήσεις με τράχηλο ≤25
χιλιοστά στις 20-24 εβδομάδες της κύησης
που βρίσκονται σε προφυλακτική θεραπεία
με προγεστερόνη και εμφανίζουν προοδευτική
μείωση του μήκους τραχήλου στην εξέλιξη της
κύησης μπορεί να ωφεληθούν από την τοποθέτηση περίδεσης τραχήλου. 9-12 Συστήνεται η
εξατομίκευση με βάση το μήκος τραχήλου και
το ιστορικό, καθώς και στενή προοπτική παρακολούθηση για τραχηλικές αλλαγές που μπορεί
να ενισχύσουν τη στρατηγική περίδεσης τραχήλου.9-12

2. Επείγουσα περίδεση τραχήλου μήτρας

• Η επείγουσα περίδεση αποτελεί επιλογή σε κυήσεις έως τις 27 εβδομάδες της κύησης με διαστολή τραχήλου και προβάλλον μη ερρηγμένο
θυλάκιο.10, 13
• Δεν συστήνεται επείγουσα περίδεση σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης φλεγμονής, ενεργού
κολπικής αιμορραγίας και σε περιπτώσεις που
παρατηρούνται ωδίνες.
• Η χορήγηση στεροειδών είναι επιθυμητή δεδομένης της μεγάλης πιθανότητας πρόωρου
τοκετού, αλλά εφόσον κριθεί απαραίτητη η
επείγουσα περίδεση δεν πρέπει αυτή να αναβάλλεται για τη χορήγηση στεροειδών.
3. Τραχηλικός Πεσσός (Arabin pessary)

• Τα βιβλιογραφικά τεκμήρια για τη χρήση του
τραχηλικού πεσσού (ΤΠ) είναι αντικρουόμενα.
Πρόσφατες μετα-αναλύσεις τυχαιοποιημένων
μελετών κατέληξαν ότι, τα έως τώρα δεδομένα, δεν υποστηρίζουν τη χρήση ΤΠ σε μονήρεις
κυήσεις με κοντό τράχηλο ≤25 χιλιοστά ή σε μη
επιλεγμένο πληθυσμό διδύμων κυήσεων.14,15
Η κολπική έκκριση και οι κολπικές φλεγμονές
αναφέρθηκαν πως είναι σημαντικά συχνότερες στις γυναίκες που τοποθετήθηκε ΤΠ.14
• Δεν συστήνεται η τοποθέτηση ΤΠ σε κυήσεις
υψηλού κινδύνου ή σε δίδυμες κυήσεις για την
πρόληψη του πρόωρου τοκετού.14,15 Επίσης ο
ΤΠ δεν συστήνεται να χρησιμοποιείται ως μέθοδος επείγουσας αντιμετώπισης επικείμενου
τοκετού ή σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται
διαστολή του τραχήλου της μήτρας.

ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ

IV. Δ
 ιαχείριση περιπτώσεων υψηλού
κινδύνου
• Ω
 ς κυήσεις υψηλού κινδύνου ορίζουμε αυτές με
τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
- Ιστορικό αυτόματου πρόωρου πριν από τις 34
εβδομάδες ή ιστορικό αποβολής στις 16-24
εβδομάδες της κύησης ή ιστορικό χειρουργείου τραχήλου της μήτρας ή ιστορικό πρόωρης
πρώιμης ρήξης εμβρυικών υμένων.
- Υπερηχογραφικά μετρούμενο μήκος του τραχήλου της μήτρας ≤25 χιλιοστά στις 20-24
εβδομάδες της κύησης.
• Στο Διάγραμμα 1 συνοψίζονται οι παραπάνω
οδηγίες σε έναν αλγόριθμο διαχείρισης.
• Θα ήταν επιθυμητή η μέτρηση του τραχήλου
της μήτρας προοπτικά κατά την εξέλιξη της κύησης, ιδιαίτερα εάν έχει γίνει κάποια παρέμβαση,
όπως η χορήγηση προγεστερόνης. Η ανίχνευση
μείωσης του μήκους τραχήλου, εφόσον αυτή
επισυμβεί προοδευτικά, μπορεί να οδηγήσει
στην έγκαιρη εντόπιση περιπτώσεων επικείμενου πρόωρου τοκετού.9-13 Αυτές οι κυήσεις μπορεί να ωφεληθούν από τη χορήγηση στεροειδών
ή την εφαρμογή περίδεσης καθώς επίσης μπορεί
να προγραμματιστεί αντίστοιχη νεογνική φροντίδα σε περίπτωση επικείμενου τοκετού .9-13
• Σημειώνεται ότι η υπερηχογραφική παρακολούθηση του μήκους του τραχήλου της μήτρας
δεν μπορεί να ανιχνεύσει όλες τις περιπτώσεις
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πρόωρου τοκετού.
• Ένα ικανοποιητικό ή σταθερό μήκος τραχήλου
δεν εγγυάται τη μη έλευση αυτόματου πρόωρου τοκετού.
• Η ελάττωση του μήκους του τραχήλου της μήτρας δεν οδηγεί απαραίτητα σε αυτόματο πρόωρο τοκετό.

V. Π
 αρεμβάσεις σε περιπτώσεις επαπειλούμενου πρόωρου τοκετού

Ø Π
 οιος είναι ο ρόλος των παρεμβάσεων σε επαπειλούμενο αυτόματο πρόωρο τοκετό;
Ως επαπειλούμενο αυτόματο πρόωρο τοκετό ορίζουμε την εμφάνιση επώδυνων ψηλαφητών συστολών της μήτρας με διάρκεια >30 sec για την
καθεμία και την παρουσία ≥4 συστολών /20 min,
που συνοδεύονται από τραχηλικές αλλαγές που
αφορούν τη θέση, σύσταση, εξάλειψη και διαστολή του τραχήλου της μήτρας.
1. Θειϊκό μαγνήσιο (Magnesium Sulphate –
MgSO4)

Το θειϊκό μαγνήσιο, χορηγούμενο στη μητέρα, κοντά στον χρόνο του τοκετού, μειώνει τον κίνδυνο
εγκεφαλικής παράλυσης σε πρόωρα νεογνά. Προφύλαξη με MgSO4 πρέπει να παρέχεται σε κυήσεις
όπου αναμένεται πρόωρος τοκετός πριν από τις

Διαστρωμάτωση κινδύνου στις 22 εβδομάδες με βάση:
• Μαιευτικό ιστορικό
• Διακολπική μέτρηση μήκους τραχήλου της μήτρας
Πρωτοτόκος
Τόκος >=1 GA>=36 Εβδομάδες

Τράχηλος >25 mm

Παρακολούθηση ρουτίνας

Ιστορικό πρόωρου τοκετού
ή αποβολής δευτέρου τριμήνου
1 περίπτωση

Τράχηλος 10- 25 mm

Χορήγηση προγεστερόνης

Ιστορικό πρόωρου τοκετού
ή αποβολής δευτέρου τριμήνου
≥ 2 περιπτώσεις

Τράχηλος ≤ 10 mm

Περίδεση τραχήλου

Διάγραμμα 1
Διαστρωμάτωση κινδύνου για πρόωρο τοκετό στις 22 εβδομάδες και διαχειριστικός αλγόριθμος.

Σελιδοποίηση: www.tziola.gr
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30 εβδομάδες. Στις 30+0-33+6 εβδομάδες, η ένδειξη
είναι σχετική.
Δοσολογία
Δόση εφόδου: 4 gr MgSO4 σε διάστημα 15 λεπτών.
Δόση συντήρησης: 1gr MgSO4 ανά ώρα μέχρι την
επέλευση του τοκετού ή για διάρκεια 24 ωρών.

Παρακολούθηση
• Κορεσμός οξυγόνου, αναπνευστικός ρυθμός,
διούρηση και τενόντια αντανακλαστικά ανά
ώρα.
• Εάν ο κορεσμός οξυγόνου <95%, ο αναπνευστικός ρυθμός <12/λεπτό, η διούρηση <25 ml/ώρα
και υπάρχει απώλεια τενόντιων αντανακλαστικών απαιτείται μέτρηση επιπέδων μαγνησίου.
• Σε περίπτωση τοξικότητας και καρδιοαναπνευστικής ανακοπής συστήνεται μαζί με την προσπάθεια ανάνηψης και διασωλήνωσης, η χορήγηση 10 ml γλυκονικού ασβεστίου ενδοφλέβια.
• Η συγχορήγηση αποκλειστών διαύλων ασβεστίου δρα συνεργικά με το MgSO4 στο επίπεδο
της νευρομυϊκής σύναψης.
• Τα επίπεδα του μαγνησίου στο αίμα μπορεί να
αυξηθούν ταχέως σε ασθενείς με ελαττωμένη
νεφρική λειτουργία.

2. Στεροειδή
H χορήγηση στεροειδών μειώνει τον κίνδυνο
αναπνευστικής δυσχέρειας και άλλων νεογνικών
επιπλοκών καθώς και την περιγεννητική θνησιμότητα. Συνιστάται η χορήγηση ενός σχήματος
στεροειδών μέχρι τις 34 εβδομάδες της κύησης
(ΕΜΓΕ οδηγία Νο 52, hsog.gr).
3. Τοκολυτικοί παράγοντες

• Η χρήση τοκολυτικών παραγόντων στοχεύει
στη βραχυπρόθεσμη παράταση της εγκυμοσύνης ώστε να μεταφερθεί η μητέρα σε τριτοβάθμιο
κέντρο με νεογνική υποστήριξη ή να παραταθεί η
εγκυμοσύνη προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η
δράση των στεροειδών (Διάγραμμα 2).5,16
• Η παράταση της κύησης με τη χρήση τοκολυτικών παραγόντων για διάστημα αρκετό έτσι
ώστε να επιτευχθεί αυτόματη πνευμονική ωρίμανση του εμβρύου δεν είναι τεκμηριωμένη.5,16
• Η χρήση τοκολυτικών πρέπει να συνεκτιμά την
κλινική εικόνα, τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες και την αποτελεσματικότητα τους.5,16
• Οι γενικές αντενδείξεις της τοκόλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.
• Οι αναστολείς υποδοχέων ωκυτοκίνης φαίνεται να έχουν καλύτερο προφίλ ασφαλείας.

Υποψία ενεργού ή επαπειλούμενου τοκετού

• Τραχηλικές αλλαγές
• Μυομητρική δραστηριότητα
• Έλεγχος για ΠΠΡΥ

Εάν ΠΠΡΥ
Αντίστοιχη Διαχείριση

Τοκόλυση

Στεροειδή

Διάγραμμα 2
Διαχείριση ενεργού ή επαπειλούμενου τοκετού
ΕΜΓΕ
Ελληνική Μαιευτική και
Γυναικολογική Εταιρεία
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Προγραμματισμός νεογνικής φροντίδας

ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ
Πίνακας 2

Πίνακας Π1

Αντενδείξεις τοκόλυσης












Ηλικία κύησης <24 ή >33 συμπληρωμένες εβδομάδες
Μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός
Εμβρυικός θάνατος
Προδρομικός πλακούντας
Αποκόλληση πλακούντα
Μη καθησυχαστική εμβρυική κατάσταση
Σοβαρή προεκλαμψία ή εκλαμψία
Μητρική αιμορραγία με αιμοδυναμική αστάθεια
Υποψία ενδομήτριας λοίμωξης - Χοριοαμνιονίτιδα
Πρόωρη πρώιμη ρήξη εμβρυικών υμένων
Αντένδειξη σε συγκεκριμένο τοκολυτικό παράγοντα

Δοσολογία και προφίλ ασφάλειας τοκολυτικών
Στον Πίνακα Π1 παρουσιάζονται τα δασολογικά
σχήματα για τρεις συχνούς τοκολυτικούς παράγοντες.
Στον Πίνακα Π2 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που αφορούν την ασφάλεια των διαφορετικών κατηγοριών τοκολυτικών παραγόντων. Οι
ανταγωνιστές υποδοχέων ωκυτοκίνης και οι αναστολείς διαύλων ασβεστίου φαίνεται να έχουν το
καλύτερο προφίλ ασφαλείας. Οι αντενδείξεις που
παρουσιάζονται στον Πίνακα Π2 είναι πέραν των
αντενδείξεων του Πίνακα 2.
Πίνακας Π2

Τοκολυτικός
παράγοντας

Μητρικές επιπλοκές

Ανταγωνιστές
υποδοχέων
ωκυτοκίνης

-

Ινδομεθακίνη
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-

Αναστολείς διαύλων ασβεστίου
-

Ναυτία
Έµετοι
Κεφαλαλγία
Θωρακαλγία
Δύσπνοια

Τοκολυτικός
παράγοντας
Ανταγωνιστής
υποδοχέων
ωκυτοκίνης

Ινδομεθακίνη

Νιφεδιπίνη

Δοσολογικό σχήμα
1. bolus 6,75 mg
2. συνεχής έγχυση 18mg/ώρα για
3 ώρες
3. συνεχής έγχυση 6mg/ώρα για
45 ώρες
Μέγιστη δόση 330mg

100 mg pr (διορθικά)
ή
1. 50 mg po
2. 25m po ανά 6 ώρες για 48 ώρες
20 mg po αρχική δόση
10-20 mg 3-4 φορές την ημέρα
ανάλογα με τη μυομητρική δραστηριότητα και μέχρι 48 ώρες.

• Δε συστήνεται η χρήση θειϊκού μαγνησίου με
στόχο την τοκόλυση.
• Γυναίκες με πρόωρες ωδίνες χωρίς μεταβολές
του μήκους του τραχήλου δεν πρέπει να υποβάλλονται σε προφυλακτική τοκολυτική θεραπεία για την πρόληψη του πρόωρου τοκετού.16
• Σε γυναίκες με πρόωρες ωδίνες, η μέτρηση του
μήκους του τραχήλου της μήτρας και η εξέταση ινωδεκτίνης μόνα ή σε συνδυασμό, μπορεί
να είναι χρήσιμα στην πρόβλεψη επικείμενου
πρόωρου τοκετού. Παρόλα αυτά θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της γενικότερης
κλινικής εικόνας.5,16
Εμβρυικές – νεογνικές
Αντενδείξεις
επιπλοκές

Ναυτία
- Σύγκλειση βοταλλείου
Παλινδρόμηση
πόρου
Γαστρίτιδα
- Ολιγάμνιο
Έμετοι
- Νεκρωτική εντεροΑιμοπεταλιακή δυσλειτουργία
κολίτιδα σε πρόωρα
νεογνα
Αίσθημα ζάλης
Εξάψεις
Υπόταση
Βραδυκαρδία
Αύξηση ηπατικών ενζύμων

- Αιμοπεταλιακή δυσλειτουργία
- Ηπατική δυσλειτουργία
- Γαστρικό έλκος
- Νεφρική δυσλειτουργία
- Άσθμα
- Υπόταση
- Καρδιακή νόσος ευαίσθητη στη μεταβολή του καρδιακού
προ-φορτίου

Σελιδοποίηση: www.tziola.gr
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• Οι τοκολυτικοί παράγοντες πρέπει να χρησιμοποιούνται από το όριο βιωσιμότητας μέχρι τις
33+6 εβδομάδες της κύησης. 5,16

Η χρήση τοκολυτικών παραγόντων προϋποθέτει
τον παρακάτω έλεγχο:

• Ιστορικό: Καρδιακή νόσος, διαταραχές πηκτικότητας, άσθμα, σακχαρώδης διαβήτης
• Γενική αίματος, έλεγχος πηκτικότητας, έλεγχος
ηπατικής λειτουργίας, έλεγχος νεφρικής λειτουργίας
• Καρδιοτοκογραφικός έλεγχος
• Υπερηχογραφικός έλεγχος με έλεγχο αμνιακού υγρού, εμβρυικής ανάπτυξης και μελέτες
Doppler.
4. Αντιβιοτικά

Τα αντιβιοτικά σχήματα δεν έχουν θέση σε κυήσεις με ενεργό ή επαπειλούμενο πρόωρο τοκετό,
σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ρήξη υμένων.16
Εξαίρεση αποτελεί η χορήγηση αντιβιοτικής κάλυψης για β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο σε περίπτωση θετικής κολπικής καλλιέργειας σε κυήσεις
με ενεργό ή επαπειλούμενο πρόωρο τοκετό όπου
δεν υπάρχει ρήξη υμένων.

VI. Πολύδυμες κυήσεις

• Οι πολύδυμες κυήσεις θεωρούνται κυήσεις υψηλού κινδύνου για ιατρογενή αλλά και αυτόματο
πρόωρο τοκετό. 17-19 Για τις διχοριονικές δίδυμες κυήσεις η πιθανότητα για πρόωρο τοκετό
είναι περίπου 10πλάσια από αυτή των μονήρων
κυήσεων ενώ για τις μονοχοριονικές δίδυμες η
αντίστοιχη πιθανότητα είναι 15πλάσια.
• Δεν υπάρχουν επαρκή τεκμήρια που να υποστηρίζουν κάποια παρέμβαση για τη μείωση
της επίπτωσης του πρόωρου τοκετού σε μη
επιλεγμένες δίδυμες κυήσεις ή σε δίδυμες κυήσεις με κοντό μήκος τραχήλου, σύμφωνα με
τυχαιοποιημένες μελέτες.15,17-19
• Η κολπική χορήγηση προγεστερόνης σε δίδυμες κυήσεις με μήκος τραχήλου μήτρας ≤25
mm στο μέσο της κύησης πιθανώς να μειώνει
την πιθανότητα πρόωρου τοκετού και να βελτιώνει το νεογνικό αποτέλεσμα.20
• Μια πρόσφατη τυχαιοποιημένη μελέτη έδειξε ότι η χορήγηση υψηλών δόσεων προγεστερόνης από το πρώτο τρίμηνο της κύησης
ΕΜΓΕ
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(κολπική χορήγηση προγεστερόνης 600 mg
την ημέρα), μπορεί να μειώνει το ενδεχόμενο
αυτόματου πρόωρου τοκετού πριν από τις 32
εβδομάδες της κύησης για δίδυμες κυήσεις με
τράχηλο μικρότερο από 30 χιλιοστά στις 11-14
εβδομάδες της κύησης.21
• Στις δίδυμες κυήσεις συνιστάται τακτική παρακολούθηση του μήκους του τραχήλου της
μήτρας, για την πιθανή εντόπιση μείωσης του
μήκους τραχήλου και την ανάλογη χρήση στεροειδών ή οργάνωση της νεογνικής φροντίδας.

VII. Σύνοψη

• Είναι επιθυμητός ο πληθυσμιακός έλεγχος για
πρόωρο τοκετό με υπερηχογραφική μέτρηση
του μήκους τραχήλου της μήτρας στις 20-24
εβδομάδες της κύησης.
• Το μαιευτικό ιστορικό και το μήκος τραχήλου
της μήτρας στις 20-24 εβδομάδες της κύησης θα
καθορίσουν την επιλογή της κατάλληλης προληπτικής παρέμβασης για τον πρόωρο τοκετό.
• Η χρήση προγεστερόνης και η περίδεση είναι
αποτελεσματικές παρεμβάσεις εάν ακολουθείται τεκμηριωμένη και εξατομικευμένη χρήση.
• Η τοκόλυση σε περίπτωση επαπειλούμενου
πρόωρου τοκετού διενεργείται με στόχο την
παράταση της κύησης μέχρι να επιτευχθεί η
δράση των στεροειδών και να σχεδιαστεί η
ανάλογη νεογνική φροντίδα.

VIII. Τι αλλάζει από την προηγούμενη
κατευθυντήρια οδηγία της ΕΜΓΕ
(Νο 11/2014)

• Παρουσιάζεται ο ρόλος ενός γενικού προγράμματος διαλογής για την ανίχνευση των κυήσεων υψηλού κινδύνου για αυτόματο πρόωρο
τοκετό.
• Περιγράφεται η διαχείριση κυήσεων υψηλού
κινδύνου και δίνονται σχετικοί αλγόριθμοι.
• Διευκρινίζεται ο ρόλος των παρεμβάσεων πρόληψης του πρόωρου τοκετού.
• Διευκρινίζεται ο ρόλος των παρεμβάσεων σε περίπτωση επαπειλούμενου πρόωρου τοκετού.
• Παρουσιάζονται τεχνικά και στατιστικά δεδομένα που αφορούν τη μέτρηση του τραχήλου
της μήτρας.
• Ενσωματώνονται νέα δεδομένα που αφορούν
τη διαχείριση διδύμων κυήσεων.

ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ
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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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