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� Η εκτίµηση της τραυµατισµένης εγκύου απαιτεί την έγκαιρη 
συµβουλή Μαιευτήρα-Γυναικολόγου και Χειρουργού.

� Ο γιατρός που παρακολουθεί µία τραυµατισµένη έγκυο 
πρέπει να θυµάται ότι στην πραγµατικότητα έχει να φροντίσει 

� Ο γιατρός που παρακολουθεί µία τραυµατισµένη έγκυο 
πρέπει να θυµάται ότι στην πραγµατικότητα έχει να φροντίσει 
για   δύο πάσχοντες.

Η πιο ελπιδοφόρα αντιµετώπιση για το έµβρυο είναι η σωστή 
αντιµετώπιση της µητέρας.

� Εάν σε κάποια φάση της αντιµετώπισης απαιτούνται 
ακτινογραφίες, τότε δεν πρέπει να παραλείπονται λόγω της 
εγκυµοσύνης.
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� Η µήτρα παραµένει ενδοπυελικό 
όργανο µέχρι τη 12η εβδοµάδα.

� 20η εβδ. – ύψος οµφαλού.

� 36η εβδ. – µέγιστο ύψος

� Καθώς η µήτρα µεγαλώνει 
περιορίζει το έντερο στην άνω 
κοιλία                                         
και το ενδοµήτριο περιβάλλον 
βαθµιαία µεταβάλλεται από πολύ 
προστατευµένο σε πολύ ευάλωτο.

5



� Α΄Τρίµηνο: Μήτρα κατασκευή περιορισµένου όγκου µε 
παχύ τοίχωµα µέσα στην ασφάλεια της οστέινης πυέλου. 

� Β΄Τρίµηνο: Μήτρα εκτός πυέλου. Το έµβρυο 
προστατεύεται από αρκετό αµνιακό υγρό, αν και µπορεί να 
αποτελέσει αιτία για εµβολή αµνιακού υγρού ή ενδαγγειακή 
πήξη µετά από κάκωση.
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πήξη µετά από κάκωση.

� Γ΄Τρίµηνο: Μήτρα µεγάλη µε λεπτό τοίχωµα. 
Πλακούντας µεγαλύτερο µέγεθος στη 36η-38η εβδ. 
στερούµενος ελαστικών ινών        αποκόλληση πλακούντα. 
Άµεσο τραύµα στον πλακούντα ή στην µήτρα µπορεί να 
αντιστρέψει τη φυσιολογική προστατευτική αιµόσταση της 
εγκυµοσύνης. 



� Καρδιακή παροχή: Μετά την 10η εβδ. κύησης 
αυξάνεται κατά 1 έως 1,5 lt/min. Όταν λόγω τραύµατος 
µειώνεται ο µητρικός όγκος αίµατος, τότε µειώνεται και η 
αιµατική ροή του πλακούντα.

Καρδιακή συχνότητα:
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� Καρδιακή συχνότητα: Αυξάνεται και µάλιστα στο 
Γ΄τρίµηνο φθάνει τους 15-20 παλµούς/λεπτό πάνω από 
την συχνότητα πριν την εγκυµοσύνη.

� Αρτηριακή πίεση: Κατά το Β΄Τρίµηνο µειώνεται κατά 
5-15mmHg. ( Σε ύπτια θέση µπορεί να παρουσιασθεί το 
σύνδροµο ύπτιας υπότασης το οποίο υποχωρεί όταν η 

έγκυος γυρίσει στο αριστερό πλάι).



� Όγκος:
Όγκος Πλάσµατος   κατά 40-50%                 HCT

Όγκος Ερυθρών    σε µικρότερο βαθµό ( Στη προχωρηµένη εγκυµοσύνη

HCT: 31-35% Φυσιολογική )

Σε µία αιµορραγία µία κατά τ’ άλλα υγιής έγκυος µπορεί να χάσει   
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� Σε µία αιµορραγία µία κατά τ’ άλλα υγιής έγκυος µπορεί να χάσει   
30-35% όγκου αίµατός της πριν αρχίσει να έχει συµπτώµατα.

� Σύσταση:
W.B.C. Μπορεί να φθάσουν τα 20.000/mm3

Χρόνος Προθροµβίνης και µερικής Θροµβοπλαστίνης 
µπορεί να µειώνεται αλλά ο χρόνος Ροής και Πήξης δεν 
αλλάζουν. 



� Η    της προγεστερόνης δρα ερεθιστικά στο 
αναπνευστικό κέντρο αυξάνοντας τον αναπνεόµενο όγκο.

� Η Άνοδος του Διαφράγµατος ( λόγω    της µήτρας ) 
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� Η Άνοδος του Διαφράγµατος ( λόγω    της µήτρας ) 
προκαλεί µείωση του υπολειπόµενου όγκου.

� της κατανάλωσης Οξυγόνου κατά την διάρκεια της 
εγκυµοσύνης 



� Βραδεία εκκένωση του στοµάχου.

Γι’ αυτό το λόγο το στοµάχι θα πρέπει να    
θεωρείται γεµάτο.

Επιβάλλεται η έγκαιρη τοποθέτηση ρινογαστρικού   
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Επιβάλλεται η έγκαιρη τοποθέτηση ρινογαστρικού   
σωλήνα ( Levin ), ώστε να προληφθεί η εισρόφηση  
γαστρικού περιεχοµένου.

� Τα έντερα έχουν µετακινηθεί στην άνω κοιλία και µπορεί 
να προστατεύονται από τη µήτρα.

� Θέση Σπλήνας και Ήπατος δεν αλλάζει ουσιαστικά.



� Η νεφρική αιµάτωση

� Τα επίπεδα Κρεατινίνης και Ουρίας αίµατος µειώνονται 
περίπου στο ήµισυ των πριν την εγκυµοσύνη επιπέδων.
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περίπου στο ήµισυ των πριν την εγκυµοσύνη επιπέδων.

ΕνδοκρινικέςΕνδοκρινικές

�� βάρους της βάρους της Υπόφυσης Υπόφυσης κατά 30κατά 30--50%.50%.

Το Το shock shock µπορεί να προκαλέσει µπορεί να προκαλέσει νέκρωση νέκρωση 
στον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης µε αποτέλεσµα στον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης µε αποτέλεσµα 
ανεπάρκεια ανεπάρκεια υπόφυσηςυπόφυσης



� Η ηβική σύµφυση διευρύνεται κατά 4-8 mm στον έβδοµο 
µήνα κύησης.

ΝευρολογικέςΝευρολογικές
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ΝευρολογικέςΝευρολογικές

�� Θα πρέπει να διαχωρίζεται η Θα πρέπει να διαχωρίζεται η Εκλαµψία Εκλαµψία από την   από την   
ΚρανιοεγκεφαλικήΚρανιοεγκεφαλική κάκωσηκάκωση
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� Τα διατιτραίνοντα είναι λιγότερο συχνά από τα κλειστά τραύµατα 

� Καθώς η εγκυµονούσα µήτρα αυξάνεται σε µέγεθος, δρα 
προστατευτικά στα άλλα σπλάχνα, ενώ η µήτρα εκτίθεται 
περισσότερο στον κίνδυνο, από διατιτραίνοντα τραύµατα.
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� Μόνο το 19% συνοδών κακώσεων των σπλάχνων.
Buchsbaum et al 1968

� Για το προαναφερθέντα λόγο η Θνησιµότητα στις έγκυες 
γυναίκες είναι µικρότερη από τις µη έγκυες.

Buchsbaum et al 1968

� Οι κακώσεις των εµβρύων παρουσιάζουν ένα ποσοστό που 
κυµαίνεται από 59-80% ενώ η Θνησιµότητα των εµβρύων ένα 
ποσοστό από 41-71%. 

Buchsbaum et al 1968



� Το Αµνιακό υγρό δρα σαν προστατευτικό στρώµα στον 
άµεσο τραυµατισµό του εµβρύου από ένα τυφλό τραύµα.

� Άµεσες κακώσεις:
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Άµεσες κακώσεις:

Συµβαίνουν όταν το κοιλιακό τοίχωµα χτυπάει ένα 
αντικείµενο όπως τιµόνι του αυτοκινήτου ή όταν ένα αµβλύ 
αντικείµενο πέφτει µε ορµή πάνω στην κοιλιά.

� Έµµεσες κακώσεις:

Μπορούν να συµβούν από ταχεία συµπίεση όπως απότοµη 
επιβράδυνση.



�Σηµαντική η σωστή τοποθέτηση
της ζώνης ασφαλείας:

�Το κάτω τµήµα της περνά κάτω
από την κοιλιά, στο ύψος των
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από την κοιλιά, στο ύψος των
προσθίων άνω λαγονίων ακάνθων.

�Το άνω τµήµα της διέρχεται
ανάµεσα από τους µαστούς.

� Το άνοιγµα του αερόσακου δεν 
σχετίζεται µε αύξηση των 
τραυµατισµών στη µητέρα ή στο
έµβρυο. 
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� Η πάσχουσα έγκυος πρέπει να µεταφέρεται και να 
εξετάζεται γυρισµένη στο αριστερό της πλάι ( εκτός αν 
υπάρχει υποψία κάκωσης της σπονδυλικής στήλης ).

Η πίεση της κάτω κήλης φλέβας από τη µήτρα:
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� Η πίεση της κάτω κήλης φλέβας από τη µήτρα:

� Ελαττώνει την φλεβική επαναφορά στην καρδιά ελαττώνοντας έτσι, 
την καρδιακή παροχή και επιδεινώνοντας το shock.

� Μπορεί να προκαλέσει επέκταση της αποκόλλησης του πλακούντα.



� Ακολουθούµε τα ABCs και χορηγούµε Ο2

� Airway: απελευθερώστε τις αεροφόρες οδούς

προσοχή στην αυχενική µοίρα της σπονδυλικής στήλης!!!

διασωληνώστε το συντοµότερο δυνατό ( αν χρειάζεται )
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� Breathing: δώστε αερισµό θετικής πίεσης 

( συσκευή ασκού-µάσκας )

επιβεβαιώστε την επάρκεια της οξυγόνωσης

� Circulation: καρδιακές µαλάξεις

ρυθµός αναπνοών / µαλάξεις = 2 / 15

Τοποθετήστε Ε.Φ. γραµµή –

ευρείας διαµέτρου φλεβοκαθετήρας



� Χορήγηση κρυσταλλοειδών διαλυµάτων και µετάγγιση 
διασταυρωµένου αίµατος.

� Λόγω του αυξηµένου ενδαγγειακού όγκου και της σύσπασης της 
µητροπλακουντιακής κυκλοφορίας που στέλνει το αίµα µακριά από 
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Λόγω του αυξηµένου ενδαγγειακού όγκου και της σύσπασης της 
µητροπλακουντιακής κυκλοφορίας που στέλνει το αίµα µακριά από 
το έµβρυο, η έγκυος µπορεί να χάσει µέχρι 35% από τον όγκο του 
αίµατος της, πριν εµφανισθεί ταχυκαρδία, υπόταση και τα άλλα 
σηµεία του υποογκαιµικού shock.

� Το έµβρυο µπορεί να βρίσκεται σε shock µε επηρεασµένα τα 
ζωτικά σηµεία ενώ η µητέρα εµφανίζεται αιµοδυναµικά σταθερή.



� Ελάχιστα κλινικά σηµεία υποογκαιµίας µέχρι απώλεια 
1500cc αίµατος ( 30% του κυκλοφορούντος όγκου ).

� Αυξηµένη κατανάλωση Ο2 – Διατηρούµε κορεσµό > 90%. 
PCO2= 35-40 mmHg µπορεί να υποδηλώνει 
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PCO2= 35-40 mmHg µπορεί να υποδηλώνει 
αναπνευστική ανεπάρκεια.

� Θεωρούµε το στοµάχι πλήρες περιεχοµένου και 
προχωρούµε σε έγκαιρη εκκένωσή του.

� Ουρία και Κρεατινίνη αίµατος ελαττώνονται
ALSO June 2004



� Κλινική εξέταση:
� Εκτίµηση της ευερεθιστότητας της µήτρας

� Το ύψος και την ευαισθησία του πυθµένα της µήτρας

� Τους καρδιακούς τόνους του εµβρύου
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� Τους καρδιακούς τόνους του εµβρύου

� Τις κινήσεις του εµβρύου

� Παρουσία ή µη συσπάσεων της µήτρας

� Παρουσία ή µη κολπικής αιµόρροιας

� Παρουσία ή µη αµνιακού υγρού στο κόλπο



� Πάσχουσα:
Παρακολούθηση ζωτικών σηµείων ( Α.Π., σφύξεις, 
διούρηση, θερµοκρασία ) κατά προτίµηση ξαπλωµένη στο 
αριστερό πλάι.
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αριστερό πλάι.

� Έµβρυο:

Παρακολούθηση ζωτικών σηµείων µε τη βοήθεια 
Καρδιοτοκογράφου.



� Οι κακώσεις κατά την εγκυµοσύνη µπορεί να  προκαλέσουν 
ρήξη της µήτρας, η οποία εµφανίζεται µε µια ποικίλη κλινική 
εικόνα:    Μαζική αιµορραγία και shock

Μόνο ελαφρά συµπτώµατα και κλινικά σηµεία
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Μόνο ελαφρά συµπτώµατα και κλινικά σηµεία

Οι ακτινογραφικές ενδείξεις ρήξης περιλαµβάνουν:
� Ανώµαλη θέση του εµβρύου

� Τεντωµένα άκρα

� Ελεύθερο οπισθοπεριτοναϊκό αέρα

Η υποψία της ρήξης της µήτρας επιβάλλει την Χειρουργική διερεύνηση.



� Η αποκόλληση πλακούντα είναι πρωταρχική αιτία θανάτου 
του εµβρύου µετά από τυφλό τραύµα.
� Όταν η αποκόλληση αφορά το 25% της επιφάνειας του πλακούντα, 

µπορεί να αρχίσει κολπική αιµόρροια και πρώιµος τοκετός.
� Μεγαλύτερες αποκολλήσεις σχετίζονται µε αυξανόµενη καταπόνηση 

του εµβρύου και θάνατο
Το U/S έσω γεννητικών οργάνων αποκαλύπτει πολλές φορές τη 

βλάβη
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βλάβη

Εκτεταµένη αποκόλληση πλακούντα         Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη
Εµβολή αµνιακού υγρού                                      ( Δ. Ε. Π. )

Εξάντληση Ινωδογόνου, παραγόντων πήξης, θροµβοκυττάρων

Πρέπει να γίνει επειγόντως εκκένωση της µήτρας



Amniotic fluid embolism as cause of death in a 
car accident--a case report.

Forensic Sci Int 2003 Nov 26;137(2-3):231-
4 (ISSN: 0379-0738)

Rainio J; Penttila A 
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Rainio J; Penttila A 
Department of Forensic Medicine, 
University of Helsinki, P.O. Box 40, Kytosuontie 11, 
FIN-00014 Helsinki, Finland. 
juha.rainio@helsinki.fi.



� Οι συνέπειες της εµβρυοµητρικής αιµορραγίας είναι όχι 
µόνο :

�Η αναιµία του εµβρύου
�Ο θάνατος του εµβρύου, 
αλλά και
�Η ανοσοαντίδραση εάν η µητέρα είναι Rh(-) αρνητική
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�Η ανοσοαντίδραση εάν η µητέρα είναι Rh(-) αρνητική

Η παρουσία εµβρυοµητρικής αιµορραγίας σε µία Rh(-) αρνητική µητέρα
σηµαίνει την ανάγκη έγκαιρης χορήγησης αντι-D ανοσοσφαιρίνης

Μολονότι ένα θετικό Kleihauer-Betke test ( επίχρισµα µητρικού 
αίµατος που επιτρέπει την διαπίστωση εµβρυϊκών ερυθροκυττάρων 
στη µητρική κυκλοφορία ) αποτελεί ένδειξη εµβρυοµητρικής 
αιµορραγίας, ένα αρνητικό test δεν αποκλείει µια µικρή 
εµβρυοµητρική αιµορραγία ικανή να ευαισθητοποιήσει µια Rh(-) 
αρνητική µητέρα



� Παρακολούθηση των συστολών της µήτρας αν η ηλικία 
κύησης > 20 εβδοµάδες.

�Αν < 3/ώρα            παρακολούθηση για 4 ώρες και µετά έξοδος από το 
νοσοκοµείο

�Αν 3-7/ώρα           παρακολούθηση για 24 ώρες και µετά έξοδος από το 
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�Αν 3-7/ώρα           παρακολούθηση για 24 ώρες και µετά έξοδος από το 
νοσοκοµείο

� Κριτήρια εξόδου από το νοσοκοµείο:
�Παύση συστολών

� Καθησυχαστικός εµβρυϊκός καρδιακός ρυθµός µε άρρηκτους υµένες

�Απουσία ευαισθησίας της µήτρας ή κολπικής αιµόρροιας

ALSO June 2004



« Η αρχική θεραπεία εστιάζεται στην 
αναζωογόνηση της µητέρας και στην 
σταθεροποίηση της κατάστασής της, 
γιατί η ζωή του εµβρύου σ’ αυτό το 
σηµείο εξαρτάται απολύτως από την 
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γιατί η ζωή του εµβρύου σ’ αυτό το 
σηµείο εξαρτάται απολύτως από την 
ακεραιότητα της µητέρας.

Το monitoring του εµβρύου γίνεται αφού 
πρώτα έχει σταθεροποιηθεί η 
κατάσταση της µητέρας ».



Ευχαριστώ 
πολύ!!!
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Θωµάς Γ. Γκίκας


