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ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

Ι. Θανασάς, Δ. Κυριακίδης, Μ. Τζιομάκη, Α. Παπαδοπούλου, Δ. Βουτσελά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η οξεία χολοκυστίτιδα αποτελεί τη δεύτερη πιο κοινή μη μαιευτική αιτία ερευνητικής λαπαροτομίας στην ε-

γκυμοσύνη μετά την οξεία σκωληκοειδίτιδα. Η παρουσίαση του περιστατικού αφορά έγκυο πεμπτοτόκο, η οποία 
διανύοντας την 28η εβδομάδα της εγκυμοσύνης προσήλθε στο εξωτερικό ιατρείο της κλινικής μας αιτιώμενη πόνο 
στο επιγάστριο μεγάλης έντασης και κωλικοειδούς χαρακτήρα. Το κοιλιακό άλγος συνοδευόμενο από πυρετό, α-
νορεξία, ναυτία και εμέτους χρονολογήθηκε περίπου από δωδεκαώρου. Ο αποκλεισμός της πρόωρης μυομητρικής 
δραστηριότητας, καθώς και άλλων παθήσεων που θα μπορούσαν να εκδηλωθούν με παρόμοια κλινική εικόνα, σε 
συνδυασμό με το ιστορικό γνωστής χολοκυστοπάθειας της εγκύου έθεσαν τη διάγνωση της οξείας χολοκυστίτιδας. 
Η μη βελτίωση της κλινικο-εργαστηριακής εικόνας υπό την άμεση εφαρμογή συντηρητικής θεραπείας οδήγησε ένα 
εικοσιτετράωρο αργότερα στην απόφαση για τη μεταφορά της ασθενούς σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όπου από 
ομάδα ειδικών χειρουργών υποβλήθηκε σε επείγουσα λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Άμεσα μετεγχειρητικά 
η ασθενής ανέφερε απαλλαγή των συμπτωμάτων της. Την 5η ημέρα νοσηλείας, μετά από ομαλή μετεγχειρητική 
πορεία και χωρίς σημεία έναρξης πρόωρης μυομητρικής δραστηριότητας, η ασθενής πήρε εξιτήριο από το νοσοκο-
μείο, με οδηγία για τακτική παρακολούθηση στο εξωτερικό μαιευτικό ιατρείο. Διανύοντας την 39η εβδομάδα της 
εγκυμοσύνης γέννησε στην κλινική μας με φυσιολογικό τοκετό, μετά από αυτόματη ρήξη των εμβρυικών υμένων. 
Στην παρούσα εργασία, μετά την περιγραφή του περιστατικού επιχειρείται με βάση τα σύγχρονα δεδομένα μια 
σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση της οξείας χολοκυστίτιδας, αναφορικά κυρίως με τις θεραπευτικές επιλογές 
και την πρόγνωση της νόσου στην εγκυμοσύνη.

Λέξεις ευρετηρίου: Οξεία χολοκυστίτιδα, εγκυμοσύνη, αντιμετώπιση, πρόγνωση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εγκυμοσύνη σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο σχηματισμού χολολίθων. Η αυξημένη επίπτωση της λιθίασης των 

χοληφόρων πόρων στις έγκυες πιθανότατα οφείλεται στην αύξηση του κορεσμού της χοληστερόλης στη χολή και 
στην ελάττωση της συσταλτικότητας των τοιχωμάτων της χοληδόχου κύστης κάτω από την επίδραση των αυξημένων 
επιπέδων των οιστρογόνων ορμονών και της προγεστερόνης, που χαρακτηρίζουν τη φυσιολογικά εξελισσόμενη 
εγκυμοσύνη. Τα φυσιολογικά αυξημένα επίπεδα των οιστρογόνων ορμονών της κύησης παρεμποδίζουν την έκκριση 
των χολικών αλάτων, με αποτέλεσμα να ευνοείται η καθίζηση της χοληστερίνης στη χολή, την οποία μετατρέπει σε 
λιθογόνο παράγοντα. Επιπρόσθετα, στην παθογένεση των χολολίθων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης φαίνεται 
να συμβάλλει σημαντικά και η δυσλειτουργία της χοληδόχου κύστης, η οποία αφορά την καθυστερημένη κένωση 
από τη χολή, πιθανότατα ως αποτέλεσμα της μυοχαλαρωτικής δράσης της προγεστερόνης στις λείες μυϊκές ίνες 
των τοιχωμάτων της χοληδόχου κύστης1.

Κατά την εξέλιξη της εγκυμοσύνης, οι χολόλιθοι συνήθως παραμένουν ασυμπτωματικοί. Σε μερικές περιπτώσεις, 
είναι δυνατόν να προκαλέσουν χρόνια φλεγμονή ή την απόφραξη του κυστικού πόρου και την εκδήλωση οξείας 
χολοκυστίτιδας. Η οξεία χολοκυστίτιδα αποτελεί τη δεύτερη πιο κοινή μη μαιευτική αιτία ερευνητικής λαπαροτο-
μίας στην εγκυμοσύνη μετά την οξεία σκωληκοειδίτιδα. Η συχνότητα εμφάνισης της νόσου και η πορεία της κατά 
τη διάρκεια της κύησης είναι ανάλογη με εκείνη που παρατηρείται στις μη έγκυες ασθενείς. Εκτιμάται ότι η πά-
θηση είναι συχνότερη σε έγκυες προχωρημένης ηλικίας, στις παχύσαρκες έγκυες, καθώς και στις πολυτόκες (δική 
μας περίπτωση). Γενικότερα, η συχνότητα εμφάνισης ασυμπτωματικής χολολιθίασης αφορά περίπου το 3-4% του 
συνόλου των εγκύων γυναικών. Η επίπτωση της οξείας χολοκυστίτιδας στην εγκυμοσύνη κυμαίνεται από 1:1.130 
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έως 1:12.890 κυήσεις και είναι περισσότερο συχνή στο δεύτερο και 
το τελευταίο τρίμηνο2. Με βάση πρόσφατα βιβλιογραφικά στοιχεία 
εκτιμάται ότι η αναγκαιότητα χολοκυστεκτομής κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 0,1% των 
κυήσεων που επιπλέκονται με οξεία χολοκυστίτιδα3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Η περιγραφή της περίπτωσης αφορά σε έγκυο πεμπτοτόκο ηλικίας 

39 ετών, η οποία διανύοντας την 28η εβδομάδα της εγκυμοσύνης 
προσήλθε στο εξωτερικό ιατρείο της κλινικής μας αναφέροντας από 
δώδεκα ώρες περίπου έντονο πόνο στο επιγάστριο επεισοδιακού 
χαρακτήρα. Ο πόνος συνοδευόταν από πυρετό (μέχρι 38,4°C), ναυτία, 
εμέτους και ανορεξία. Από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρθηκε 
ιστορικό χολολιθίασης και επαναλαμβανόμενα επεισόδια κωλικών 
των χοληφόρων κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα προ και μετά 
της σύλληψης. Οι πληροφορίες που ελήφθησαν από το μαιευτικό 

ιστορικό παρακολούθησης της εγκύου πιστοποιούσαν την ομαλή μέχρι τώρα εξέλιξη της εγκυμοσύνης. Κατά τη 
γενική φυσική εξέταση, η αρτηριακή πίεση και οι σφύξεις ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων. Διαπιστώθηκε 
ευαισθησία κατά την ψηλάφηση του επιγαστρίου και της άνω δεξιάς κοιλιακής χώρας με θετικό το σημείο Murphy. 
Κατά τη μαιευτική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν πρόωρες συστολές της μήτρας. Μετά την εισαγωγή της εγκύου στην 
κλινική μας, με το μαιευτικό υπερηχογράφημα επιβεβαιώθηκε η φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου. Το αμνιακό 
υγρό και ο έλεγχος με Doppler της ροής του αίματος στα ομφαλικά αγγεία ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων. Ο 
υπερηχογραφικός έλεγχος της άνω κοιλίας έδειξε ήπαρ φυσιολογικών διαστάσεων με φυσιολογική ηχοδομή και 
ηχογένεια. Η χοληδόχος κύστη ήταν αυξημένων διαστάσεων και οιδηματώδης, με παρουσία λίθου στο εσωτερικό 
της, πάχυνση του τοιχώματός της και μικρή διάταση του κοινού χοληδόχου πόρου. Το πάγκρεας απεικονίσθηκε χωρίς 
παθολογικά ευρήματα. Το υπερηχογράφημα νεφρών, ουρητήρων και ουροδόχου κύστης ήταν φυσιολογικό. Από 
τον επείγοντα εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε: Hb: 11,1gr/dl, WBC: 18.600/ml3, NEUT: 93%, PLT: 193.000/
ml3, PT: 10,5, APTT: 29,2, INR: 0,98, ινωδογόνο: 531mg%, Glu: 98mg/dl, ουρία: 41mg/dl, κρεατινίνη: 0,48mg/dl, 
ουρικό οξύ: 2,8mg/dl, νάτριο: 135mEq/L, κάλιο: 4,2mEq/L. Η ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
(ΤΚΕ) και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) ήταν αυξημένες. Ο έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας έδειξε ήπια 
αύξηση των επιπέδων των τρανσαμινασών και της αλκαλικής φωσφατάσης. Η αμυλάση του ορού και των ούρων 
ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων. Η γενική εξέταση των ούρων ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα. Η κλινική 
εξέταση από ομάδα ειδικών χειρουργών έθεσε τη διάγνωση της οξείας χολοκυστίτιδας και η ασθενής τέθηκε υπό 
στενή παρακολούθηση και αντιβιοτική αγωγή με κεφαλοσπορίνη 2ης γενεάς και μετρονιδαζόλη.

Ένα εικοσιτετράωρο αργότερα, η μη βελτίωση της κλινικο-εργαστηριακής εικόνας οδήγησε στην απόφαση για 
τη μεταφορά και την περαιτέρω αντιμετώπιση της ασθενούς σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όπου υπήρχε η δυνατότητα 
νοσηλείας πρόωρων νεογνών. Την επομένη μέρα, υπό την ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος, η 
ασθενής υποβλήθηκε σε επείγουσα λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Άμεσα μετεγχειρητικά ανέφερε απαλλαγή 
των συμπτωμάτων της. Χωρίς σημεία έναρξης πρόωρης μυομητρικής δραστηριότητας εξήλθε από το νοσοκομείο 
την 5η ημέρα νοσηλείας με οδηγία για τακτικό επανέλεγχο στο εξωτερικό μαιευτικό ιατρείο. Διανύοντας την 39η 
εβδομάδα της εγκυμοσύνης, η ασθενής γέννησε στην κλινική μας με φυσιολογικό τοκετό μετά από αυτόματη ρήξη 
των εμβρυικών υμένων.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι παθήσεις του πεπτικού συστήματος στην εγκυμοσύνη, και ιδιαίτερα εκείνες που εμφανίζονται τυχαία κατά τη 

διάρκεια αυτής, όπως είναι η σκωληκοειδίτιδα, η χολοκυστίτιδα, η παγκρεατίτιδα, ανεξάρτητα από την εκδήλωση ή 
όχι οξέος χειρουργικού προβλήματος, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προκαλούν έντονο προβληματισμό 
και διχογνωμία στη σύγχρονη μαιευτική κλινική πράξη. Η σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση της οξείας χολοκυ-
στίτιδας στην εγκυμοσύνη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την επιτυχή αντιμετώπιση και την πρόληψη των 
σοβαρών επιπλοκών της νόσου.

Η αντιμετώπιση της οξείας χολοκυστίτιδας στην εγκυμοσύνη είναι παρεμφερής με εκείνη που εφαρμόζεται 
σε μη εγκυμονούσες ασθενείς. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η συντηρητική και υποστηρικτική θεραπεία 
αποτελεί την καλύτερη και ασφαλέστερη μέθοδο αντιμετώπισης και πρόληψης των σοβαρών επιπλοκών της νό-
σου. Οι βασικές αρχές αντιμετώπισης περιλαμβάνουν την αναστολή λήψης τροφής από το στόμα, την προσεκτική 

Πίνακας 1. Επιπλοκές της οξείας 
χολοκυστίτιδας στην εγκυμοσύνη

● Εμβρυική απώλεια
● Πρόωρες συστολές της μήτρας
● Έκλυση πρόωρου τοκετού
● Οξεία παγκρεατίτιδα
● Οξεία χολαγγειίτιδα
● Εμπύημα χοληδόχου κύστης
● Διάτρηση χοληδόχου κύστης
● Γενικευμένη περιτονίτιδα
● Σηψαιμία
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ενδοφλέβια χορήγηση υγρών με καθημερινό έλεγχο του ισοζυγίου ύδατος και ηλεκτρολυτών και την παρεντερική 
χορήγηση αναλγητικών και αντιβιοτικών φαρμάκων. Τη θεραπεία πρώτης γραμμής αποτελούν η αμοξυκυλλίνη, η 
αμπικυλλίνη ή οι κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενεάς σε συνδυασμό με μετρονιδαζόλη, ανάλογα με τη βαρύτητα της 
νόσου4. Η θεραπεία της χολολιθίασης με τη χορήγηση λιθολυτικών φαρμάκων, όπως είναι το ουρσοδεοξυχολικό οξύ 
(ursodeoxycholic acid) και το χηνοδεοξυχολικό οξύ (chenodeoxycholic acid) πρέπει να αποφεύγεται στη διάρκεια 
της κύησης, αν και σε μεμονωμένα περιστατικά που χορηγήθηκαν τα συγκεκριμένα φάρμακα στο παρελθόν δεν 
παρατηρήθηκαν παρενέργειες από τη μητέρα και το έμβρυο5.

Το μεγάλο δίλημμα στην αντιμετώπιση της χολοκυστίτιδας στην εγκυμοσύνη είναι η λήψη έγκαιρης και ορθής 
απόφασης για τη χειρουργική διερεύνηση της νόσου (σχήμα 1). Οι περισσότεροι από τους ερευνητές που έχουν 
ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα υποστηρίζουν ότι σε μη επιπλεγμένες καταστάσεις σωστό είναι να ακολουθηθεί 
συντηρητική θεραπεία και οποιαδήποτε επεμβατική διαδικασία να αναβάλλεται μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση 
που η επέμβαση δεν είναι δυνατόν να αναβληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, «προτιμάται» για την εκτέλεσή 
της το δεύτερο τρίμηνο της κύησης, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό περιγεννητικό αποτέλεσμα6. 
Εκτός από την αποτυχία της συντηρητικής αντιμετώπισης (δική μας περίπτωση), το ποσοστό της οποίας φαίνεται να 
ξεπερνά το 50% των περιπτώσεων (56,5%)7 και τις υποτροπιάζουσες μορφές της νόσου που ανέρχονται σε ποσοστό 
έως και 50%8, ένδειξη άμεσης χολοκυστεκτομής αποτελούν επίσης όλες οι επιπλεγμένες καταστάσεις πλήρους 
απόφραξης του χοληδόχου πόρου, στις οποίες η προσφορά της χειρουργικής θεραπείας αναμένεται μεγάλη και 
σημαντική για την πορεία της νόσου και την ομαλότερη εξέλιξη της εγκυμοσύνης9.

Η χειρουργική προσέγγιση της οξείας χολοκυστίτιδας στην εγκυμοσύνη περιλαμβάνει τόσο την ανοικτή, όσο 
και τη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Υπό κατάλληλες συνθήκες, η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή μπορεί 
να είναι εξίσου ασφαλής, όσο και η ανοικτή προσπέλαση με τη διαφορά ότι μάλλον πρέπει να αποφεύγεται η 
εκτέλεσή της στο τελευταίο τρίμηνο της κύησης10. Αντίθετα, πρόσφατα βιβλιογραφικά στοιχεία, συγκρίνοντας τις 
δύο μεθόδους, συνηγορούν υπέρ της μεγαλύτερης ασφάλειας της λαπαροσκοπικής προσπέλασης στην αρχόμενη 
εγκυμοσύνη, κατά το στάδιο της οργανογένεσης11. Γενικότερα, δε βρέθηκαν να υπάρχουν στατιστικές διαφορές 
ανάμεσα στις δύο χειρουργικές τεχνικές σχετικά με τη διάρκεια της κύησης, το Apgar score και το βάρος γέννησης 

Σχήμα 1. Αλγόριθμος για την αντιμετώπιση της οξείας χολοκυστίτιδας στην εγκυμοσύνη. Η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση της 
νόσου στις έγκυες είναι ανάλογη με τη βαρύτητα της κλινικής εικόνας και την ηλικία της κύησης (Δικό μας σχεδιάγραμμα).

ΟΞΕΙΑ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

1Ο ΤΡΙΜΗΝΟ

YΠΟΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΟΙΚΤΗ/
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ

ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΟΧΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΣΤΟ 2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

YΠΟΧΩΡΗΣΗ

YΠΟΧΩΡΗΣΗ

YΠΟΤΡΟΠΗ

2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 3Ο ΤΡΙΜΗΝΟ
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των νεογνών12. Πρόσφατα, ο Halkic και οι συνεργάτες του, αναλύοντας τα αποτελέσματα της μελέτης τους, που 
περιλάμβανε 5 περιπτώσεις λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην εγκυμοσύνη για ένα διάστημα 15 ετών (1990-
2005) δημοσίευσαν ότι η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή ίσως είναι πιο ασφαλής για τις έγκυες, ιδιαίτερα όταν 
για την εκτέλεσή της «προτιμάται» το δεύτερο τρίμηνο της κύησης13.

Το κύριο πλεονέκτημα της λαπαροσκοπικής μεθόδου είναι η χρήση ηπιότερων φαρμάκων για την αναισθησία, 
με αποτέλεσμα ο κίνδυνος εμβρυικής δυσχέρειας να παρατηρείται μειωμένος. Επιπλέον, ο μικρότερος χρόνος 
νοσηλείας, ο ηπιότερος μετεγχειρητικός πόνος, το καλύτερο διεγχειρητικό οπτικό πεδίο και η συντομότερη επα-
νακινητοποίηση του εντέρου, και γενικότερα της ασθενούς αποτελούν γνωστά βασικά πλεονεκτήματα της λαπα-
ροσκοπικής τεχνικής, έναντι της ανοικτής λαπαροτομίας14. Απόλυτες και σχετικές αντενδείξεις για την εφαρμογή 
της λαπαροσκοπικής προσπέλασης φαίνεται να αποτελούν η αιμοδυναμική αστάθεια της εγκύου, οι σοβαρές 
καρδιοπνευμονικές παθήσεις, οι διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού και οι επιπλεγμένες μορφές της νόσου, 
αντίστοιχα15. Οι κάποιες ανησυχίες που είχαν εκφραστεί στο παρελθόν ως προς την αύξηση της ενδοκοιλιακής 
πίεσης και τη χρήση του διοξειδίου του άνθρακα για το σχηματισμό του πνευμοπεριτοναίου δεν έχουν επιβεβαι-
ωθεί. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Iafrati και συν., στην προσπάθειά τους να μειώσουν τους κινδύνους από την 
αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης και την εν μέρει απορρόφηση του «βλαπτικού» για το έμβρυο αερίου, πρότειναν 
τη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή χωρίς τη χρήση διοξειδίου του άνθρακα16.

Παρόμοια, η ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP) βοηθάει αναμφισβήτητα στον 
εντοπισμό και την αφαίρεση των χολολίθων με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων, ωστόσο όμως φαίνε-
ται να υπάρχει έντονος προβληματισμός και διχογνωμία στη σύγχρονη μαιευτική κλινική πράξη σχετικά με την 
ασφάλεια της μεθόδου στην εγκυμοσύνη, λόγω της χρήσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας που απαιτεί η εκτέλεσή της17. 
Πρόσφατα, ο Akcakaya και οι συνεργάτες του δημοσίευσαν ότι η No–Radiation ERCP σε εξειδικευμένα κέντρα 
με εμπειρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγάλη ασφάλεια στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση της 
νόσου και των επιπλοκών της, καθώς και σε άλλες ειδικές νοσολογικές καταστάσεις, η αντιμετώπιση των οποίων 
απαιτεί την τοποθέτηση stent στη διάρκεια της εγκυμοσύνης18. Τέλος, από τις νεότερες θεραπευτικές επιλογές που 
δοκιμάζονται για την αντιμετώπιση της οξείας χολοκυστίτιδας κατά τη διάρκεια της κύησης είναι και η διαδερμική 
παρακέντηση της χοληδόχου κύστης, η οποία όμως προς το παρόν δεν είναι σε θέση να επιδείξει ικανοποιητικό 
και ασφαλές θεραπευτικό αποτέλεσμα7.

Η πρόγνωση της οξείας χολοκυστίτιδας στις έγκυες εξαρτάται από την ηλικία της εγκυμοσύνης και την καθυστέ-
ρηση της διάγνωσης. Η καθυστερημένη διάγνωση είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές (πίνακας 1), 
όπως είναι η οξεία παγκρεατίτιδα, η χολαγγειίτιδα, ο σχηματισμός εμπυήματος στη χοληδόχο κύστη, η διάτρηση 
της χοληδόχου κύστης και η εκδήλωση γενικευμένης περιτονίτιδας και σηψαιμίας με σημαντικά αυξημένα ποσοστά 
μητρικής και περιγεννητικής νοσηρότητας και θνησιμότητας19,9. Η εμβρυική απώλεια, οι πρόωρες συστολές της 
μήτρας και η έκλυση πρόωρου τοκετού αργότερα κατά την πρόοδο της εγκυμοσύνης αποτελούν συχνές επιπλοκές, 
οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την εκδήλωση της νόσου στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Χάρη στην ευρεία διάδοση 
τα τελευταία χρόνια της σύγχρονης διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των εγκύων με οξεία χολοκυστίτι-
δα, η μητρική θνησιμότητα είναι εξαιρετικά σπάνια. Η αυξημένη μητρική και περιγεννητική θνησιμότητα συνήθως 
αφορά την καθυστερημένη διάγνωση και επιπλεγμένες καταστάσεις της νόσου20.

SUMMARY
Acute cholecystitis is the second most common non-obstetric cause for exploratory laparotomy during pregnancy 

after acute appendicitis. The presentation of the case regards a multigravida woman during the 28th week of her 
fifth pregnancy that came in our emergency out-patients department with severe pain in the epigastrium and also 
pain with colic character. The abdominal pain accompanied by fever, anorexia, nausea and vomit started 12 hours 
ago. The exclusion of premature myometrium activity and other diseases with similar clinical manifestations in 
combination with the note. The no improvement of her clinical situation after immediate conservative therapy drove 
us later after 24hours in the decision of her transfer in a 3rd level hospital, where she underwent a laparoscopic 
cholocystectomy by an expert surgeon’s team. Immediately after the operation the patient mentioned relief of her 
symptoms. The 5th day of her nursing after a regular clinical situation and with no symptoms of premature labour, 
the patient exited with instructions to visit our department during routine control. During the 39th week our patient 
engendered with vaginal labour after spontaneous rupture of membranes. In this work after the description of the 
case report we attempt based on modern data a brief review of the literature of acute cholecystitis during pregnancy, 
mostly about diagnosis, treatment and prognosis.

Keywords: Acute cholecystitis, pregnancy, management, prognosis.
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