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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ
• Ποιες είναι οι ενδείξεις της πρόκλησης τοκετού;
• Πότε αντενδείκνυται η πρόκληση τοκετού;

• Ποιες είναι οι ενδεδειγμένες μέθοδοι πρόκλησης τοκετού;
• Ποια είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος πρόκλησης;
• Ποιες είναι οι κυριότερες επιπλοκές της πρόκλησης;
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Ι. Εισαγωγή
Η πρόκληση τοκετού αναφέρεται στη διαδικασία
κατά την οποία η μήτρα διεγείρεται τεχνητά με
στόχο την έναρξη του τοκετού (1). Σε χώρες με
υψηλό εισόδημα, το ποσοστό των νεογνών που
γεννιούνται ύστερα από πρόκληση τοκετού είναι
περίπου 25%, ενώ σε χαμηλού και μέσου εισοδήματος χώρες τα αντίστοιχα ποσοστά είναι χαμηλότερα (2-6). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
προτείνει ιδανικά μία πραγματικότητα όπου «κάθε
έγκυος γυναίκα και το νεογνό της λαμβάνουν ποιοτική φροντίδα κατά την κύηση, τον τοκετό και τη
λοχεία» (7). Σύμφωνα λοιπόν με τον ΠΟΥ, η πρόκληση τοκετού πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον
υπάρχει ξεκάθαρη ιατρική ένδειξη και τα προσδοκώμενα οφέλη ξεπερνούν τις πιθανές βλάβες (8).
Διάφορες μαιευτικές εταιρείες έχουν δημοσιεύσει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις ενδείξεις και τις μεθόδους πρόκλησης (9). Ωστόσο,
παρά τις επίσημες συστάσεις, εξακολουθεί να διενεργείται ένας αυξανόμενος αριθμός ιατρικά μη
ενδεδειγμένων προκλήσεων είτε λόγω μητρικής
επιθυμίας, με σκοπό να μειωθεί η διάρκεια της κύησης, είτε για να επιτευχθεί εκλεκτικός τοκετός σε
συγκεκριμένη χρονική στιγμή (10, 11).

ΙΙ. Ενδείξεις και αντενδείξεις

 Ποιες είναι οι ενδείξεις της πρόκλησης τοκετού;
 Πότε αντενδείκνυται η πρόκληση τοκετού;
Μια σύνοψη των κλινικών ενδείξεων και αντενδείξεων της πρόκλησης παρουσιάζεται στους πίνακες 1 και 2, αντίστοιχα.
ΠΊΝΑΚΑΣ 1. Ενδείξεις πρόκλησης τοκετού.
Ενδείξεις
Χοριοαμνιονίτιδα

Υπερτασική νόσος της κύησης - προεκλαμψία
Παράταση κύησης

Πρόωρη ρήξη εμβρυϊκών υμένων

Μητρικές παθήσεις (π.χ. σακχαρώδης
διαβήτης)
Εμβρυϊκή δυσχέρεια

Υπολειπόμενη εμβρυϊκή ανάπτυξη
Ενδομήτριος θάνατος
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ΠΊΝΑΚΑΣ 2. Αντενδείξεις πρόκλησης τοκετού.
Αντενδείξεις
Προδρομικά αγγεία ή προδρομικός πλακούντας
Εγκάρσιο ή λοξό σχήμα εμβρύου
Πρόπτωση ομφαλίου λώρου

Ιστορικό καισαρικής τομής με κάθετη τομή στη
μήτρα
Ενεργή ερπητική λοίμωξη των γεννητικών
οργάνων

Ιστορικό λειομυωματεκτομής με είσοδο στην
ενδομήτρια κοιλότητα
Δομικές ανωμαλίες της πυέλου

Διηθητικό καρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας
Ιστορικό ρήξης μήτρας

Παράταση κύησης
Ο τοκετός μετά τις 42+0 εβδομάδες της κύησης
έχει συσχετιστεί με αυξημένο αριθμό επιπλοκών
όπως η μακροσωμία, η δυστοκία ώμων, ο ενδομήτριος θάνατος, η νοσηλεία στη μονάδα εντατικής
φροντίδας νεογνών και η νεογνική θνησιμότητα (12). Σχετικά με τη μητέρα, έχουν αναφερθεί
αυξημένα ποσοστά σοβαρών τραυματισμών του
περινέου, λοιμώξεων, αιμορραγίας στη λοχεία και
καισαρικής τομής (13).
Σχετικά με την παρακολούθηση του εμβρύου
μετά την πιθανή ημερομηνία τοκετού, είναι δυνατός ο έλεγχος του εμβρύου δύο φορές την εβδομάδα από τις 40+0 εβδομάδες, με χρήση είτε του
καρδιοτοκογραφήματος σε συνδυασμό με υπερηχογραφικό έλεγχο αμνιακού υγρού, είτε του
βιοφυσικού προφίλ του εμβρύου (14-18). Μια
ανασκόπηση της βάσης δεδομένων Cochrane σε
περίπου 3.000 κυήσεις υψηλού κινδύνου δεν βρήκε διαφορές στην επίπτωση του περιγεννητικού
θανάτου ή χαμηλού Apgar σκορ (<7) μεταξύ των
ομάδων παρακολούθησης με βιοφυσικό προφίλ ή
καρδιοτοκογράφημα (19).

Πρώιμη ρήξη εμβρυϊκών υμένων (>37 εβδομάδες)
Μια συστηματική ανασκόπηση (2017) που συμπεριέλαβε 23 μελέτες αξιολόγησε το αποτέλεσμα
της άμεσης περάτωσης (άμεσα ή εντός 24 ωρών)
σε σύγκριση με αναμονή μέχρι την αυτόματη έναρξη, για εγκύους με πρώιμη ρήξη εμβρυϊκών υμένων (>37 εβδομάδες) (20). Οι γυναίκες της πρώτης ομάδας (άμεση περάτωση) είχαν μικρότερο
κίνδυνο μητρικής λοίμωξης (χοριοαμνιονίτιδα ή/

Πρόκληση τοκετού
και ενδομητρίτιδα) (average RR: 0.49; 95% CI:
0.33-0.72) και τα νεογνά τους ήταν σε μικρότερο
κίνδυνο σήψης (RR: 0.73; 95% CI: 0.58-0.92), σε
σύγκριση με αυτές που ήταν στην ομάδα της αναμονής, ενώ δεν υπήρχε διαφορά στο ποσοστό των καισαρικών τομών (RR; 0.84; 95% CI: 0.69-1.04) (20).

Ιστορικό ενδομήτριου θανάτου σε προηγούμενη
κύηση
Σε υγιείς εγκύους με ιστορικό ενδομήτριου θανάτου
μετά τις 32+0 εβδομάδες, σύμφωνα με το American
College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG),
θα μπορούσε να γίνεται παρακολούθηση της εγκύου μία έως δύο φορές την εβδομάδα από τις 32+0
εβδομάδες ή μία με δύο εβδομάδες πριν από την
ηλικία κύησης του προηγούμενου ενδομήτριου
θανάτου (21). Για τις εγκύους με ιστορικό ενδομήτριου θανάτου πριν από τις 32+0 εβδομάδες, η
παρακολούθηση θα έπρεπε να εξατομικευτεί. Με
τα υπάρχοντα δεδομένα, η επίπτωση ενός νέου
ενδομήτριου θανάτου σε επόμενη κύηση είναι
αβέβαιο αν επηρεάζεται (22).
Ενδομήτριος θάνατος στην παρούσα κύηση
Σε περίπτωση ενδομήτριου θανάτου, εφόσον η
γυναίκα είναι σε καλή γενική κατάσταση, μπορεί να αποφασιστεί άμεση πρόκληση τοκετού. Η
χορήγηση προσταγλανδινών (με ή χωρίς προηγηθείσα χορήγηση μιφεπριστόνης) αποτελεί την
ιδανική επιλογή (23).
Συστάσεις καλής πρακτικής

Προτείνεται η πρόκληση τοκετού σε ανεπίπλεκτες κυήσεις από τις 41+0 εβδομάδες και όχι μετά
τις 42+0 εβδομάδες της κύησης. Για τις εγκύους
που δεν συμφωνούν με αυτή την πρόταση απαιτείται πιο εντατική παρακολούθηση μετά τις 42+0
εβδομάδες, καθώς και συμβουλευτική για τον αυξημένο κίνδυνο ενδομήτριου θανάτου. Για κάθε
κύηση, η ακριβής ηλικία θα έπρεπε να υπολογίζεται βάσει υπερηχογραφικού ελέγχου, ιδανικά
στην αρχή της κύησης (Κατευθυντήρια οδηγία
ΕΜΓΕ Νο 28, Απρίλιος 2020).
Σε περίπτωση ρήξης εμβρυϊκών υμένων μετά τις
37+0 εβδομάδες της κύησης, προτείνεται η πρόκληση τοκετού (εκτός εάν υπάρχουν αντενδείξεις
για κολπικό τοκετό). Η χορήγηση προσταγλανδινών για την πρόκληση τοκετού σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αντενδείκνυται.
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Ο χρόνος και ο τρόπος περάτωσης της κύησης σε
περιπτώσεις με ιστορικό ανεξήγητου ενδομήτριου θανάτου σε προηγούμενη κύηση και εφόσον η
παρούσα κύηση είναι ανεπίπλεκτη θα πρέπει να
εξατομικεύεται. Ωστόσο, δεν συστήνεται η πρόκληση τοκετού πριν από τις 37+0 εβδομάδες της
κύησης.

Η πρόκληση τοκετού συστήνεται σε περιπτώσεις
ενδομήτριου θανάτου.

ΙΙΙ. Μέθοδοι και σχήματα πρόκλησης
τοκετού

 Π
 οιες είναι οι ενδεδειγμένες μέθοδοι πρόκλησης τοκετού;
 Ποια είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος πρόκλησης;
ΙΙΙ.1 Αποκόλληση μεμβρανών

Η δακτυλική αποκόλληση μεμβρανών αυξάνει τη
δραστηριότητα της φωσφολιπάσης A2 και τα επίπεδα της PGF2a, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο
την πιθανότητα αυτόματου τοκετού σε 48 ώρες
και ελαττώνοντας την ανάγκη για πρόκληση με
άλλες μεθόδους (24, 25). Επιπρόσθετα, βρέθηκε
ότι η δακτυλική αποκόλληση των μεμβρανών,
έναντι καμίας παρέμβασης, μείωσε την ανάγκη
πρόκλησης τοκετού (RR: 0.73; 95% CI: 0.56–0.94)
και αύξησε την πιθανότητα αυτόματης έναρξης
τοκετού (RR: 1.21; 95% CI: 1.08-1.34) (24).
ΙΙΙ.2 Φαρμακευτικές μέθοδοι

Προσταγλανδίνες
α) Δινοπροστόνη – PGE2
Έχει αποδειχθεί ότι η χορήγηση PGE2 έναντι καμίας αγωγής ή placebo μείωσε σχεδόν 50% το ποσοστό των καισαρικών τομών (RR: 0.54, 95% CI:
0.29-0.98) (26). Η ενδοκολπική χορήγηση προσταγλανδίνης PGE2 ενέχει 5% κίνδυνο μυομητρικής ταχυστυστολίας με μεταβολές στον εμβρυϊκό
καρδιακό ρυθμό (27). Οι μητρικές επιπλοκές περιλαμβάνουν πυρετό, έμετο και διάρροια, αλλά
είναι σπάνιες (28).
Το ενδεδειγμένο δοσολογικό σχήμα περιλαμβάνει μία κολπική ταμπλέτα PGE2 (3mg) ακολουθούμενη από άλλη μία 6 ώρες αργότερα, αν δεν
έχει αρχίσει ο τοκετός (μέγιστο 2 δόσεις/24ωρο)
Σελιδοποίηση: www.tziola.gr

4

Ε.Μ.Γ.Ε.

ή τοποθέτηση κολπικού πεσσού ελεγχόμενης
αποδέσμευσης PGE2 (10mg για 24 ώρες). Το καλώς έχειν του εμβρύου πρέπει να επιβεβαιωθεί
πριν από τη χορήγηση PGE2. Σχετικά με την παρακολούθηση του εμβρύου μετά τη χορήγηση PGE2,
προτείνεται ο καρδιοτοκογραφικός έλεγχος του
εμβρύου κατ’ ελάχιστο για 30 λεπτά (29). Όσον
αφορά το ελάχιστο μεσοδιάστημα μεταξύ της χορήγησης προσταγλανδινών και ωκυτοκίνης, μετά
τη χορήγηση της τελευταίας ταμπλέτας η έγχυση
της ωκυτοκίνης προτείνεται να καθυστερήσει για
6-12 ώρες. Σε περίπτωση τοποθέτησης πεσσού
ελεγχόμενης αποδέσμευσης PGE2, η χορήγηση
ωκυτοκίνης θα πρέπει να καθυστερήσει για 3060 λεπτά μετά την αφαίρεση του πεσσού (29).
β) Μισοπροστόλη – PGE1

Η κολπική χορήγηση μισοπροστόλης (συγκρινόμενη με placebo) έχει συσχετιστεί με λιγότερες
πιθανότητες αποτυχίας επίτευξης τοκετού σε 24
ώρες (RR: 0.51; 95% CI: 0.37-0.71), όμως, η επίπτωση της μυομητρικής υπερδραστηριότητας είναι αυξημένη (RR: 3.52; 95% CI: 1.78-6.99) (30).
Όταν συγκρίθηκε με την κολπική PGE2 και την
ωκυτοκίνη, η χορήγηση μισοπροστόλης συσχετίστηκε με λιγότερο συχνή χρήση επισκληριδίου
αναλγησίας, μικρότερες πιθανότητες αποτυχίας
επίτευξης τοκετού σε 24 ώρες, αλλά πιο συχνή
μυομητρική ταχυσυστολία. Μία μετα-ανάλυση
σύγκρινε τη χρήση της μισοπροστόλης (κολπική
ή από του στόματος), της δινοπροστόνης και των
καθετήρων Foley και κατέληξε ότι καμία από τις
μεθόδους δεν υπερτερούσε της άλλης (31). Ύστερα από χορήγηση μισοπροστόλης, έχει βρεθεί αυξημένη επίπτωση κεχρωσμένου αμνιακού υγρού,
σε σύγκριση με τη χορήγηση PGE2, αλλά υπάρχει
μικρότερη ανάγκη χορήγησης ωκυτοκίνης κατά
τον τοκετό (30).
Σχετικά με τη δοσολογία, προτείνεται να χορηγούνται 25 mcg κολπικά ή από του στόματος
κάθε 3-6 ώρες (50 mcg κάθε 6 ώρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε κάποιες περιπτώσεις)
(32). Το καλώς έχειν του εμβρύου πρέπει να επιβεβαιωθεί πριν από τη χορήγηση μισοπροστόλης (29).
Σχετικά με την παρακολούθηση του εμβρύου μετά
τη χορήγηση μισοπροστόλης, προτείνεται ο καρδιοτοκογραφικός έλεγχος του εμβρύου κατ’ ελάχιστο
για 30 λεπτά (33). Η χορήγηση της ωκυτοκίνης δεν
θα έπρεπε να ξεκινά νωρίτερα από 4 ώρες μετά την
τελευταία δόση μισοπροστόλης (29, 33).
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Ωκυτοκίνη
Η μυομητρική απόκριση στην ωκυτοκίνη ξεκινά
3-5 λεπτά μετά την έναρξη της έγχυσης και ένα
σταθερό επίπεδο ωκυτοκίνης στο πλάσμα επιτυγχάνεται σε 40 λεπτά (34). Μια συστηματική
ανασκόπηση αξιολόγησε τα αποτελέσματα της
ωκυτοκίνης σε σύγκριση με άλλες μεθόδους πρόκλησης τοκετού ή placebo/κανένα φάρμακο (35).
Η πρόκληση με ωκυτοκίνη συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο αποτυχίας κολπικού τοκετού
εντός 24 ωρών σε σύγκριση με την αναμονή (8.4%
vs 53.8%; RR: 0.16; 95% CI: 0.10-0.25), όμως ήταν
μεγαλύτερο το ποσοστό των εγκύων που χρειάστηκαν επισκληρίδιο αναλγησία (RR: 1.10; 95%
CI: 1.04-1.17). Επίσης, σε σύγκριση με τις προσταγλανδίνες, η ωκυτοκίνη είχε υψηλότερο ποσοστό
αποτυχίας επίτευξης κολπικού τοκετού μέσα σε 24
ώρες (70% vs 21%; RR: 3.33; 95% CI: 1.61-6.89)
και υπήρχε μικρή αύξηση στην ανάγκη επισκληριδίου αναλγησίας (RR: 1.09; 95% CI: 1.01-1.17).
Μια μετα-ανάλυση συμπέρανε ότι ο συνδυασμός
τεχνητής ρήξης εμβρυϊκών υμένων (ΤΡΕΥ) - ωκυτοκίνης ή η χορήγηση κολπικής μισοπροστόλης
είναι οι δύο πιο αποτελεσματικές μέθοδοι επίτευξης κολπικού τοκετού μέσα σε 24 ώρες (36). Οι
ανεπιθύμητες ενέργειες της ωκυτοκίνης είναι δοσοεξαρτώμενες και είναι οι εξής: μυομητρική ταχυσυστολία, ανώμαλος εμβρυϊκός καρδιακός ρυθμός, υπόταση, δηλητηρίαση εξ ύδατος και, σπάνια,
ρήξη μήτρας (29, 33, 37, 38).
Σχετικά με την πρόκληση τοκετού, τόσο το χαμηλής, όσο και το υψηλής δοσολογίας σχήμα ωκυτοκίνης είναι αποδεκτό:
• Χ
 αμηλή δοσολογία: αρχική δόση 0.5-2 mU/min,
αύξηση κατά 1-2 mU/min σε μεσοδιάστημα 1540 λεπτά.
• Υ
 ψηλή δοσολογία: αρχική δόση 4-6 mU/min,
αύξηση κατά 3-6 mU/min σε μεσοδιάστημα
15-40 λεπτά (29).
Μετά την έναρξη της ωκυτοκίνης, προτείνεται ο
έλεγχος της ροής, της απόκρισης της μήτρας, καθώς
και του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού (29, 39).
ΙΙΙ.3 Χειρουργικές-επεμβατικές μέθοδοι

Μια μετα-ανάλυση εξέτασε την επίδραση του συνδυασμού ΤΡΕΥ με ωκυτοκίνη και βρήκε ότι ο συνδυασμός ήταν πιο αποτελεσματικός ως προς την
επίτευξη τοκετού μέσα σε 24 ώρες από ότι η ΤΡΕΥ
μόνη της (RR: 0.03; 95% CI: 0.001-0.49) (40).

Πρόκληση τοκετού
Ωστόσο, ο συνδυασμός ΤΡΕΥ και ωκυτοκίνης συσχετίστηκε με μεγαλύτερη αιμορραγία στη λοχεία
από ότι οι κολπικές προσταγλανδίνες (RR: 5.5; 95%
CI: 1.26-24.07). Σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη με πάνω από 2.000 πρωτοτόκες εγκύους χαμηλού κινδύνου, βρέθηκε ότι η προσθήκη της ΤΡΕΥ
μετά από πρόκληση με ωκυτοκίνη, έναντι μη ΤΡΕΥ,
μείωσε την επίπτωση της καισαρικής τομής (41).
ΙΙΙ.4 Μηχανικές μέθοδοι

Μια μετα-ανάλυση σύγκρινε τη χρήση μηχανικών
μεθόδων με τη χρήση προσταγλανδινών για την
πρόκληση τοκετού (42). Από τη σύγκριση των μηχανικών μεθόδων με την κολπική χορήγηση PGE2
δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο ποσοστό των εγκύων στις οποίες δεν επήλθε κολπικός
τοκετός μέσα σε 24 ώρες (RR: 1.01; 95% CI: 0.821.26). Ωστόσο, οι μηχανικές μέθοδοι, συγκριτικά με
την κολπική χορήγηση PGE2, μείωσαν τον κίνδυνο
υπερδιέγερσης που προκαλούσε μεταβολές στον
εμβρυϊκό καρδιακό ρυθμό (RR: 0.35; 95% CI: 0.180.67) και τη σοβαρή νεογνική νοσηρότητα ή τον περιγεννητικό θάνατο (RR: 0.48; 95% CI: 0.25-0.93). Σε
σύγκριση με την κολπική χορήγηση μισοπροστόλης,
οι μηχανικές μέθοδοι μείωσαν τον κίνδυνο υπερδιέγερσης που προκαλούσε αλλαγές στον εμβρυϊκό
καρδιακό ρυθμό (RR: 0.39; 95% CI: 0.18-0.85), αλλά
αύξησαν την πιθανότητα καισαρικής τομής (RR:
1.28; 95% CI: 1.28; 95% CI: 1.02-1.60). Επιπρόσθετα,
μια συστηματική ανασκόπηση 43 μελετών ανέφερε
10% κίνδυνο μητρικής λοίμωξης κατά τον τοκετό
ύστερα από τη χρήση καθετήρα Foley (43).
Συστάσεις καλής πρακτικής

Θα μπορούσε να επιχειρηθεί η τακτική της
δακτυλικής αποκόλλησης των εμβρυϊκών
μεμβρανών μεταξύ 40+0- 41+0 εβδομάδων της
κύησης, ώστε να ενισχυθεί η πιθανότητα αυτόματης έναρξης τοκετού.

Η χορήγηση προσταγλανδινών (κυρίως για την
ωρίμανση του τραχήλου) ή ωκυτοκίνης (με ή
χωρίς ΤΡΕΥ σε ώριμο τράχηλο) ενδείκνυνται
για την πρόκληση τοκετού.
Η ΤΡΕΥ μόνη της ή σε συνδυασμό με
ενδοφλέβια ωκυτοκίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος πρόκλησης τοκετού εφόσον οι
προϋποθέσεις από τον τράχηλο είναι ευνοϊκές
(Bishop score>6).
Οι μηχανικές μέθοδοι πρόκλησης τοκετού δεν
προτείνονται ως μέθοδοι ρουτίνας.
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ΙV. Επιπλοκές
 Ποιες είναι οι κυριότερες επιπλοκές της
πρόκλησης;
IV.1 Μυομητρική ταχυσυστολία

Σε περιπτώσεις ταχυσυστολίας (> 5 συστολές
ανά 10 λεπτά, κατά μέσο όρο σε διάστημα 30
λεπτών), εάν τα διορθωτικά μέτρα ρουτίνας δεν
αποδώσουν (αφαίρεση προσταγλανδινών από
τον κόλπο, αλλαγή θέσης μητέρας, χορήγηση οξυγόνου, χορήγηση υγρών, μείωση ή διακοπή της
έγχυσης ωκυτοκίνης), ενδείκνυται η χορήγηση
τοκολυτικών φαρμάκων (κυρίως β2 αδρενεργικών διεγερτών) και, σε περιπτώσεις που το καρδιοτοκογράφημα είναι ενδεικτικό εμβρυϊκής οξέωσης, είναι αποδεκτή η καισαρική τομή (44).
IV.2 Αποτυχία πρόκλησης

Σχετικά με την αποτυχία πρόκλησης τοκετού, οι
ακόλουθοι οργανισμοί: United States National
Institute of Child Health and Human Development,
Society of Maternal-Fetal Medicine και ACOG πρότειναν από κοινού έναν ορισμό βάσει των ακόλουθων κριτηρίων (45):

1. Συστήνεται η ΤΡΕΥ εάν είναι εφικτή. Μετά τη
ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, η πρόκληση μπορεί να θεωρηθεί ότι απέτυχε εφόσον δεν λάβουν χώρα ρυθμικές συστολές και τραχηλικές
αλλαγές μετά από 12-18 ώρες χορήγησης ωκυτοκίνης (46, 47).
2. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, η πρόκληση μπορεί να θεωρηθεί ότι απέτυχε εάν δεν επισυμβούν ρυθμικές συστολές περίπου κάθε 3 λεπτά και τραχηλικές αλλαγές ύστερα από τουλάχιστον 24ωρη
χορήγηση ωκυτοκίνης.

Επιπρόσθετα, ως διακοπή (arrest) σε περίπτωση
πρόκλησης τοκετού ορίζεται η αποτυχία τραχηλικής μεταβολής όταν υπάρχει διαστολή >6cm
μετά από ρήξη των εμβρυϊκών υμένων ή >5cm
χωρίς ρήξη υμένων και: >4 ώρες επαρκών συστολών ή >6 ώρες μη επαρκών συστολών (45).
Ο χρόνος που χρειάζεται για την τραχηλική ωρίμανση δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο για την
αποτυχία της πρόκλησης.
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IV.3 Πρόπτωση ομφαλίδας

H πιθανότητα πρόπτωσης ομφαλίδας αυξάνεται
με την ΤΡΕΥ, οπότε θεωρείται βασική προϋπόθεση ο προσδιορισμός του σχήματος και της προβολής του εμβρύου, ο αποκλεισμός παρουσίας σφύζουσας μάζας κατά την αρχική κολπική εξέταση
και η αποφυγή ΤΡΕΥ εάν η εμβρυϊκή κεφαλή είναι
ανεμπέδωτη. Σε περίπτωση που συμβεί αυτή η
μαιευτική επιπλοκή απαιτείται άμεσα περάτωση
τοκετού με επείγουσα καισαρική τομή (48).
IV.4 Ρήξη μήτρας

Στους παράγοντες κινδύνου για τη ρήξη της μήτρας περιλαμβάνονται η χρήση ωκυτοκίνης ή
προσταγλανδινών, η πολυτοκία, συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας, αυξημένη μητρική ηλικία, εμβρυϊκή μακροσωμία και πολύδυμη κύηση (49). Σε
υποψία ρήξης της μήτρας, η επείγουσα καισαρική
τομή είναι απαραίτητη.
Συστάσεις καλής πρακτικής

Σε περιπτώσεις μυομητρικής ταχυσυστολίας,
εφόσον τα διορθωτικά μέτρα ρουτίνας αποτύχουν, είναι αποδεκτή η χορήγηση τοκολυτικών
φαρμάκων (κυρίως β2 αδρενεργικοί διεγέρτες)
και σε περιπτώσεις που το καρδιοτοκογράφημα
είναι ενδεικτικό εμβρυϊκής οξέωσης, είναι
αποδεκτή η καισαρική τομή.

Σε περίπτωση αποτυχίας της πρόκλησης τοκετού, οι επιλογές περιλαμβάνουν είτε μία περαιτέρω προσπάθεια πρόκλησης (η κατάλληλη χρονική στιγμή θα πρέπει να βασιστεί στην κλινική
κατάσταση και την επιθυμία της μητέρας),
είτε καισαρική τομή.
Σε περιπτώσεις πρόπτωσης ομφαλίδας ή ρήξης
της μήτρας συστήνεται η άμεση περάτωση του
τοκετού με καισαρική τομή.

* Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η αναφορά των επιπλοκών της πρόκλησης τοκετού και όχι ο τρόπος αντιμετώπισής τους.

V. Σύνοψη
Η πρόκληση τοκετού είναι μια συχνή μαιευτική
παρέμβαση, που όμως ενέχει κάποιους κινδύνους
για τη μητέρα και το έμβρυο/νεογνό, οπότε πρέπει να λαμβάνει χώρα βάσει συγκεκριμένων ενδείξεων. Σε ανεπίπλεκτες κυήσεις χαμηλού κινδύνου
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προτείνεται ως ρουτίνα η πρόκληση τοκετού από
τις 41+0 εβδομάδες και όχι μετά τις 42+0 εβδομάδες της κύησης. Σχετικά με τις μεθόδους πρόκλησης, η δακτυλική αποκόλληση μεμβρανών,
η χορήγηση προσταγλανδινών, ωκυτοκίνης και
ΤΡΕΥ είναι αποδεκτές. Επιπλέον, σε περιπτώσεις
μυομητρικής ταχυσυστολίας με αποτυχία των
διορθωτικών μεθόδων ρουτίνας είναι αποδεκτή
η χορήγηση τοκολυτικών φαρμάκων και σε περιπτώσεις που το καρδιοτοκογράφημα είναι ενδεικτικό εμβρυϊκής οξέωσης, η άμεση διενέργεια
καισαρικής τομής.

VI. Τι αλλάζει από την προηγούμενη
οδηγία (ΕΜΓΕ 2014)

• Σε ανεπίπλεκτες κυήσεις θα ήταν δικαιολογημένος ο έλεγχος του εμβρύου δύο φορές την
εβδομάδα μετά τις 40+0 εβδομάδες της κύησης
με καρδιοτοκογράφημα και υπερηχογραφικό
έλεγχο αμνιακού υγρού ή βιοφυσικό προφίλ.

• Η χορήγηση μισοπροστόλης, σε αντίθεση με
ότι αναφερόταν στην προηγούμενη οδηγία,
μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια
για την πρόκληση τοκετού.

• Η προηγούμενη οδηγία αναφέρει ότι η ΤΡΕΥ
μόνη της ή σε συνδυασμό με ενδοφλέβια χορήγηση ωκυτοκίνης δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται ως αρχική προσέγγιση για πρόκληση τοκετού, εκτός αν υπάρχουν αντενδείξεις τοποθέτησης PGE2. Πλέον, ανάλογα με τη σύσταση
του τραχήλου, η ΤΡΕΥ μόνη της ή σε συνδυασμό με ωκυτοκίνη μπορεί να εφαρμοστεί.
Ομάδα σύνταξης παρούσας οδηγίας
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