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Ηλεκτρονική παρακολούθηση
του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού κατά
τον τοκετό και εγκεφαλική παράλυση

Περίληψη
Η εγκεφαλική παράλυση αποτέλεσε και αποτελεί μείζων νομικό πρόβλημα
για τους μαιευτήρες. Η εισαγωγή του καρδιοτοκογραφήματος στην παρακολούθηση του εμβρύου κατά τον τοκετό δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς τη μείωση της συχνότητάς της, η οποία παραμένει σταθερή τα
τελευταία 40 χρόνια (0,2-0,3 %) και μάλιστα είναι ίδια τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του
καρδιοτοκογραφήματος μπορούν να επιβεβαιώσουν την καλή κατάσταση του
εμβρύου ή να προβλέψουν την εμφάνιση οξέωσης στο νεογνό. Η πλειονότητα,
όμως, των εμβρύων παρουσιάζει καρδιοτοκογραφική καταγραφή μεταξύ των
δύο αυτών καταστάσεων γεγονός που μειώνει την προγνωστική αξία της συγκεκριμένης μεθόδου. Η υποξική-ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια αποτελεί έναν
από τους τύπους της νεογνικής εγκεφαλοπάθειας και δεν καταλήγει πάντα σε
εγκεφαλική παράλυση. Τα περισσότερα περιστατικά νεογνικής εγκεφαλικής
βλάβης αποδίδονται σε παράγοντες πριν τον τοκετό. Το καρδιοτοκογράφημα,
σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι συνήθως φυσιολογικό. Η εφαρμογή επικουρικών τεχνικών που βελτιώνουν την ευαισθησία και την ειδικότητα του καρδιοτοκογραφήματος καθώς και η ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων εκτίμησης του
νευρολογικού συστήματος του εμβρύου κατά την εξέλιξη της κύησης και μετά
τον τοκετό ίσως βοηθήσουν στη μείωση της επίπτωσης της εγκεφαλικής παράλυσης στο γενικό πληθυσμό.
Όροι ευρετηρίου: Εγκεφαλική παράλυση, εμβρυïκή υποξία-ισχαιμία, καρδιοτοκογράφημα.
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Εισαγωγή
O William John Little, ένας χειρουργός ορθοπεδικός που ζούσε στο Λονδίνο, ήταν ο πρώτος που το 1862 υποστήριξε την ύπαρξη σχέσης μεταξύ των
καταστάσεων που σήμερα ονομάζουμε εγκεφαλική παράλυση και διανοητική
καθυστέρηση με τη διαδικασία του τοκετού1. H συνεχής καρδιοτοκογραφική
παρακολούθηση του εμβρύου κατά την εξέλιξη του τοκετού καθιερώθηκε με
την ελπίδα να αποτελέσει μία μέθοδο η οποία θα μπορούσε να προβλέψει
επιτυχώς την ανάπτυξη ασφυξίας στο έμβρυο, μιας κατάστασης που ενδεχομένως να οδηγεί στην εμφάνιση υποξικής-ισχαιμικής εγκεφαλοπάθειας, μακροπρόθεσμης νευρολογικής βλάβης ή ακόμα και ενδομητρίου θανάτου. Η
αξιολόγηση του καρδιοτοκογραφήματος (ΚΤΓ) αναμενόταν να αναδεικνύει
έγκαιρα τα έμβρυα που βρίσκονται σε κίνδυνο για ασφυξία και να επιτρέπει
την άμεση παρέμβαση του μαιευτήρα πριν αυτή αναπτυχθεί2-6. Αυτή η υπόθεση
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 ίνακας 1. Τιμές αερίων αίματος ομφαλικής αρτηρίας και η συσχέτισή τους με τις διάφορες καρδιοτοκογραφικές
Π
καταγραφές24.
(Ανατύπωση από Αmerican Journal of Obstetrics and Gynecology, V 188 (3): 820-823, Williams KP and Galerneau F
: “Intrapartum fetal heart rate patterns in the prediction of neonatal academia” © 2003 Mosby με την ευγενική άδεια
του Elsevier).
1
Normal
variability
		
		
No.
42
UA pH 7,24±0,07
BD
3,62±3,16
PH<7,0
0%
PH<7,1
9,5%
BD<-16
0%
BD<-12
2,4%
Group

2
3
4
Normal
Normal
Decreased
variability
variability
variability
and late
and variable		
decelerations decelerations		
173
219
13
7,18±0,07*
7,18±0,08*
7,07±0,2
-6,17±3,14
-6,24±3,6
-9,8±7,07
1,7%
23%
31%
13,3%
9,1%
38,5%
0%
,91%
23,1%
4,6%
5,5%
38,5%

5
Decreased
variability
and late
decelerations
25
7,1±0,14
-9,57±6,14
24%
44%
24%
32%

6
Decreased
variability
and variable
decelerations
16
7,19±0,14*
3,37±5,07
12,5%
18,8%
12,5%
12,5%

P value

<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001

UA pH, Umbilical artery pH (data presented as mean and SD); BD, base deficit (data presented as mean and SD)
*P< ,05 versus groups 2,3,4 and 5
P< ,05 versus groups 4 and 5
P< ,05 versus groups 1,2 and 3
P< ,05 versus groups 1,2,3 and 6

οδήγησε σε άμεση και ευρεία αποδοχή της ηλεκτρονικής
παρακολούθησης του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού κατά
τη διάρκεια του τοκετού με συνέπεια την αύξηση των καισαρικών τομών λόγω εμβρυïκής δυσχέρειας7,8. H αύξηση
αυτή, όμως, δε συνοδεύτηκε από μείωση της συχνότητας
της εγκεφαλικής παράλυσης9-11.

Εικόνα 1.
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Νομικά προβλήματα
Για πολλά χρόνια όλες οι περιπτώσεις νεογνικής εγκεφαλοπάθειας θεωρήθηκαν ως υποξικές και δυστυχώς
έτσι τεκμηριώθηκαν και καταγράφηκαν στα ιστορικά των
ασθενών. Η θεώρηση του τοκετού ως αίτιο αυτών των καταστάσεων έχει αποτελέσει μείζον νομικό πρόβλημα για
τους μαιευτήρες. Ο Little πραγματικά μπορεί να θεωρηθεί ο πατέρας αυτού που σήμερα έχει γίνει μία παγκόσμια
12
νομική βιομηχανία γύρω από τη γέννηση του παιδιού .
Οι αποζημιώσεις για περιπτώσεις παιδιών με εγκεφαλική παράλυση είναι από τις μεγαλύτερες και σε ορισμένες
πολιτείες των ΗΠΑ αγγίζουν τα 40 εκατομμύρια δολάρια
ανά περίπτωση. Στις ΗΠΑ, πολλοί παροχείς υπηρεσιών
υγείας έχουν αποσύρει το μαιευτικό τομέα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους λόγω του υψηλού παθητικού για
ασφαλιστικές χρεώσεις που παρουσιάζει13.
Ορισμοί
Ως νεογνική εγκεφαλοπάθεια14 ορίζεται το κλινικό
σύνδρομο διαταραγμένης νευρικής λειτουργίας, το οποίο
μπορεί να περιλαμβάνει ένα συνδυασμό διαταραχών
(όπως ελαττωμένα αντανακλαστικά, ελαττωμένο μυïκό
τόνο, σπασμούς, διαταραχή του επιπέδου συνείδησης,
της πρόσληψης τροφής, της αναπνοής), συνοδεύεται από
οίδημα και φλεγμονή του εγκεφάλου και είναι δυνατό να
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οδηγήσει σε μόνιμες νευρολογικές βλάβες.
Η εγκεφαλική παράλυση14-16 αποτελεί μια μόνιμη αλλά
όχι εξελικτική διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από
δυσκολία ισορροπίας και βάδισης, αθετωσικές κινήσεις,
αισθητικές διαταραχές, επιληπτικές κρίσεις και σε ποσοστό 50%-70% από νοητική καθυστέρηση.
Η επίπτωση της νεογνικής εγκεφαλοπάθειας είναι < 3
ανά 1.000 γεννήσεις. Σήμερα είναι γνωστό ότι η υποξικήισχαιμική εγκεφαλοπάθεια αποτελεί μόνο έναν από τους
τύπους νεογνικής εγκεφαλοπάθειας και η συχνότητά της
είναι < 2 ανά 10.000 γεννήσεις17,18.
Αυτό που μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα είναι πως η
εξέλιξη ενός υποξικού-ισχαιμικού επεισοδίου κατά τον
τοκετό σε εγκεφαλική παράλυση περνάει σίγουρα από το
στάδιο της νεογνικής εγκεφαλοπάθειας17,18.

Καρδιοτοκογράφημα και οξέωση
Ως σοβαρή εμβρυïκή μεταβολική οξέωση κατά τη γέννηση ορίζεται η ανεύρεση pH στην ομφαλική αρτηρία μικρότερου ή ίσου με 7.019. Αυτό συμβαίνει σε περίπου 2025 παιδιά ανά 1.000 γεννήσεις20. Στο 10%-30% αυτών των
παιδιών θα αναπτυχθούν μακροπρόθεσμα νευρολογικές
βλάβες ή βλάβες άλλων οργάνων21,22.
Το pH της ομφαλικής αρτηρίας ≤ 7.0 ή το έλλειμμα
βάσης > -16 αποτελούν καταστάσεις μεταβολικής οξέωσης που έχουν χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί αν
η σωστή ερμηνεία του ΚΤΓ προβλέπει με ακρίβεια την
εμβρυïκή ασφυξία19-21,23.
Οι Williams et al. το 200324 αναφέρουν ότι η πιο σημαντική παράμετρος του ΚΤΓ κατά τον τοκετό για την
πρόβλεψη ανάπτυξης σοβαρής οξέωσης είναι η παρουσία
χαμηλής μεταβλητότητας (εύρος < 5) για τουλάχιστον 1
ώρα ως μεμονωμένο εύρημα ή σε συνδυασμό με όψιμες
επιβραδύνσεις και απουσία επιταχύνσεων. Tα ευρήματά
τους συμφωνούν με αυτά των Low et al.25, Piquard et al.26,
Dellinger et al.27 και Sameshima et al.31 που επίσης τονίζουν την προγνωστική αξία της χαμηλής μεταβλητότητας
της βασικής γραμμής. Παρόλα αυτά, λόγω της μικρής θετικής προγνωστικής αξίας του ΚΤΓ ως προς την ανάπτυξη
μεταβολικής οξέωσης στο νεογνό (31%-50%), εφιστούν
την προσοχή στην προσεκτική ερμηνεία του ΚΤΓ. Άμεση
περάτωση του τοκετού θα πρέπει να εξετάζεται σε αυτές
τις περιπτώσεις μετά και από τη διενέργεια άλλων βοηθητικών δοκιμασιών, όπως μέτρηση pH αίματος από το
τριχωτό της κεφαλής του εμβρύου, οξυμετρία εμβρύου
(SpO2) και ερεθισμός της κεφαλής του εμβρύου ή ακουστικός ερεθισμός προκειμένου να «ξυπνήσει» το έμβρυο
και να καταγραφούν επιταχύνσεις ή, εφόσον εξακολουθούν να μην υπάρχουν, να επιβεβαιωθεί η υφιστάμενη
εμβρυïκή δυσχέρεια28-30. Η ύπαρξη φυσιολογικής βασικής
γραμμής, φυσιολογικής μεταβλητότητας, επιταχύνσεων
και η απουσία επιβραδύνσεων είναι ευρέως αποδεκτό
ότι αντιπροσωπεύει ένα καλά οξυγονωμένο έμβρυο και
προδικάζει καλή έκβαση. Στο άλλο άκρο του φάσματος

των ΚΤΓ καταγραφών, η απουσία μεταβλητότητας με
επαναλαμβανόμενες όψιμες ή μεταβλητές επιβραδύνσεις
και επιμένουσα βραδυκαρδία θεωρούνται ενδεικτικά παρουσίας ή επικείμενης ανάπτυξης εμβρυïκής υποξίας με
κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικής ή άλλης βλάβης ή ακόμα
και εμβρυïκού θανάτου. Η πλειονότητα, όμως, των εμβρύων παρουσιάζει καρδιοτοκογραφική καταγραφή κατά τον
τοκετό μεταξύ των δύο αυτών ακραίων καταστάσεων και
είναι αυτές οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν
σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες και εγείρουν μεγάλη συζήτηση και διαφωνίες μεταξύ των ειδικών. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της επιτροπής που συγκροτήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
και Ανθρώπινης Ανάπτυξης των ΗΠΑ για τη δημιουργία
κατευθυντήριων γραμμών στην ερμηνεία του καρδιοτοκογραφήματος32. Τα 18 μέλη της επιτροπής ήταν ανίκανα να
συμφωνήσουν στη διαμόρφωση των αλγορίθμων αντιμετώπισης περιπτώσεων με μετρίου βαθμού αλλοιώσεις στο
καρδιοτοκογράφημα.

Καρδιοτοκογράφημα και εγκεφαλική βλάβη
Η απουσία ηλεκτροκαρδιοτοκογραφικής καταγραφής
που να υποδηλώνει ανάπτυξη ασφυξίας στο έμβρυο κατά
τη διάρκεια του τοκετού σχετικά μεγάλου αριθμού νεογνών που παρουσίαζαν νευρολογική βλάβη έχει παρατηρηθεί σε αρκετές μελέτες33-35. H πιο πιθανή εξήγηση για
αυτά τα παιδιά με φυσιολογικό καρδιοτοκογράφημα κατά
τον τοκετό είναι ότι η βλάβη ξεκίνησε νωρίς στην κύηση
ή ότι πρόκειται για διαταραχή της ανάπτυξης από τη σύλληψη του κυήματος. Η υπόθεση αυτή, εν μέρει, ενισχύεται και από τα ευρήματα των νεογνολόγων, όπως δομικές
ανωμαλίες35, δυσμορφίες36 και καθυστέρηση ανάπτυξης.
Όλες αυτές οι διαταραχές συμβαίνουν χρονικά πριν
το νευροφυσιολογικό έλεγχο του εμβρυïκού καρδιακού
ρυθμού. Oι Nelson et al.37 σε μία μεγάλη μελέτη που έκαναν βρήκαν ότι η ύπαρξη μειωμένης μεταβλητότητας και
πολλαπλών όψιμων επιβραδύνσεων σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικής παράλυσης. Παρόλα
αυτά, το ποσοστό των ψευδώς θετικών ήταν υπερβολικά
υψηλό. Τέτοιες καταγραφές οδηγούν τους μαιευτήρες στη
διενέργεια καισαρικής τομής, η οποία δεν είναι άμοιρη
επιπτώσεων για τη μητέρα. Εξάλλου, τόσο αυτή η μελέτη όσο και αυτή των Scheller et al.38 έδειξαν ότι σε αυτές
τις περιπτώσεις ούτε η καισαρική τομή, ούτε οποιαδήποτε
άλλη παρέμβαση κατά τον τοκετό μειώνει τη συχνότητα
εμφάνισης εγκεφαλικής παράλυσης. Οι Αlthaus et al.39
αναφέρουν ότι δεν είναι δυνατό το καρδιοτοκογράφημα
να αναδείξει τα πρόωρα νεογνά με βλάβη στην εγκεφαλική λευκή ουσία, ένα μείζονα προάγγελο της εγκεφαλικής
παράλυσης. Συγκεκριμένα, στη μελέτη τους, δε φάνηκε να
υπάρχει διαφορά σε καμία παράμετρο του καρδιοτοκογραφήματος (βασική γραμμή, μεταβλητότητα, επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις) μεταξύ των παιδιών με εγκεφαλική
βλάβη και των φυσιολογικών.
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Αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες
Η συχνότητα εμφάνισης εγκεφαλικής παράλυσης είναι
ίδια τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες
χώρες. Μελέτες στη Κίνα, τη Μάλτα, τη Σλοβενία και την
Ινδία, χώρες στις οποίες η χρήση καρδιοτοκογράφου και
η δυνατότητα επείγουσας (εντός 30΄) καισαρικής τομής
είναι περιορισμένη, δείχνουν ότι η επίπτωση της εγκεφαλικής παράλυσης είναι ίδια με αυτή των αναπτυγμένων
χωρών40-43. Αυτό δείχνει ότι η εγκεφαλική παράλυση είναι,
βασικά, μια διαταραχή της ανάπτυξης που δεν επηρεάζεται από την υπάρχουσα τεχνολογία που χρησιμοποιείται
στη Μαιευτική στις αναπτυγμένες χώρες44.
Εγκεφαλική βλάβη και υποξία κατά το τοκετό
Πάνω από το 75% των περιπτώσεων νεογνικής εγκεφαλοπάθειας δεν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σημείο
υποξίας κατά την εξέλιξη του τοκετού17,18,45,46. Μόνο το
10% των περιπτώσεων νεογνικής εγκεφαλοπάθειας οφείλονται σε υποξία–ισχαιμία47,48.
Η εγκεφαλική παράλυση που προέρχεται από οξεία
περιγεννητική ασφυξία είναι ακόμα λιγότερο συχνή (λιγότερο από 10%) γιατί δεν καταλήγουν σε εγκεφαλική
παράλυση όλες οι περιπτώσεις υποξικής-ισχαιμικής εγκεφαλοπάθειας49,50. Το Αμερικάνικο Κολλέγιο Μαιευτήρων
Γυναικολόγων ήταν αυτό που το 199251 πρότεινε για πρώτη φορά κριτήρια βασισμένα σε επιστημονικά στοιχεία τα
οποία θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν ένα επεισόδιο
υποξίας κατά τον τοκετό ως υπεύθυνο για την ανάπτυξη
εγκεφαλικής παράλυσης. Όσο η γνώση πάνω στο θέμα
εμπλουτιζόταν με νέα δεδομένα τα κριτήρια αναθεωρούνταν. Αυτό έγινε αρχικά το 199952 και πιο πρόσφατα το
2003 από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Ακαδημία
Παιδιάτρων14.
Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση απαραίτητα
κριτήρια κατά το τοκετό ικανά να προκαλέσουν εγκεφαλική παράλυση είναι14,52 (πρέπει να ισχύουν και τα τέσσερα
κριτήρια):

1. H ύπαρξη μεταβολικής οξέωσης, όπως αυτή τεκμηριώνεται με τη μέτρηση αερίων αίματος από τον ομφάλιο
λώρο (pH<7, BD>12-16).
Έχει δειχθεί ότι η τιμή του pΗ που συνδέεται με σοβαρή εμβρυïκή οξέωση είναι <719,20,53,54. To μεταβολικό
στοιχείο (έλλειμμα βάσης, διττανθρακικά) είναι η σημαντικότερη παράμετρος που σχετίζεται με νεογνική νοσηρότητα. Έλλειμμα βάσης ≥12 mmol/L θεωρείται το όριο
που αποδεικνύει την ύπαρξη σημαντικής εμβρυïκής μεταβολικής οξέωσης21.

2. Η πρώιμη εμφάνιση σοβαρής ή μετρίου βαθμού νεογνικής εγκεφαλοπάθειας σε παιδιά που γεννήθηκαν σε
ηλικία κύησης ≥ 34 ws.
Αν, κατά τη διάρκεια του τοκετού, συμβεί κάποιο γεγονός ικανό να προκαλέσει ισχαιμική εγκεφαλική βλάβη,
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παθολογικά ευρήματα θα αναδειχθούν στη νευρολογική
εξέταση μέσα στο πρώτο 24ωρο55,56. Η έκβαση εξαρτάται
από τη σοβαρότητα της βλάβης55. Έτσι, σε παιδιά με ήπια
εγκεφαλοπάθεια (στάδιο Ι) η έκβαση, κατά κανόνα, είναι
καλή. Σε παιδιά με μετρίου βαθμού εγκεφαλοπάθεια (στάδιο ΙΙ) η έκβαση είναι δυσμενής στο 20-25% των περιπτώσεων, ενώ η σοβαρή εγκεφαλοπάθεια (στάδιο ΙΙΙ) συνδέεται με κακή έκβαση σε όλες τις περιπτώσεις56.

3. Η εγκεφαλική παράλυση τύπου σπαστικής τετραπληγίας.
Αν και η σπαστική τετραπληγία είναι ο πιο συχνός τύπος εγκεφαλικής παράλυσης που σχετίζεται με οξέα υποξικά επεισόδια κατά τον τοκετό, δεν είναι ειδική για την
υποξία κατά τη διάρκεια του τοκετού57. Υπάρχουν όλο και
περισσότερα δεδομένα σχετικά με άλλους παράγοντες που
προδιαθέτουν σε εμβρυïκά ή νεογνικά εγκεφαλικά επεισόδια και, κατ’ επέκταση, σε εγκεφαλική παράλυση τύπου
ημιπάρεσης ή σπαστικής τετραπάρεσης58-60. Τέτοια περιγεννητικά εγκεφαλικά επεισόδια συχνά αφορούν τη μέση
εγκεφαλική αρτηρία και πολλά σχετίζονται με κληρονομική θρομβοφιλία61 και αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα62.

4. Αποκλεισμός άλλων αιτιών όπως τραύμα, διαταραχές
πήξεως, λοιμώξεις, γενετικά αίτια.
Ένα μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων εγκεφαλικής παράλυσης σχετίζεται με μητρικούς και προγεννητικούς παράγοντες, όπως είναι η προωρότητα, η καθυστέρηση ενδομήτριας εμβρυïκής ανάπτυξης, η ενδομήτρια λοίμωξη, η μητρική
ή εμβρυïκή διαταραχή πηκτικότητας, η πολύδυμη κύηση, η
ισχιακή προβολή, η αιμορραγία κατά τη διάρκεια της κύησης
και οι χρωμοσωμικές ή συγγενείς ανωμαλίες49,50,63-65.
Αυτές οι αιτίες θα πρέπει να αποκλεισθούν πριν θεωρηθεί η ανάπτυξη υποξίας κατά τον τοκετό ως το αίτιο
εγκεφαλικής παράλυσης. Κριτήρια που δείχνουν πιθανή
διαταραχή κατά τον τοκετό, χωρίς να είναι ειδικά για την
παρουσία ασφυξίας είναι14,52:
1. Ένα γεγονός που προκαλεί υποξία και συμβαίνει
αμέσως πριν ή κατά τη διάρκεια του τοκετού. Παραδείγματα τέτοιων καταστάσεων αποτελούν η ρήξη της μήτρας,
η αποκόλληση πλακούντα, η πρόπτωση ομφαλίδος και η
εμβολή αμνιακού υγρού.
2. Η ξαφνική εμφάνιση και σταθερή παρουσία εμβρυϊκής βραδυκαρδίας ή η απουσία μεταβλητότητας του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού με σταθερή συνύπαρξη όψιμων ή
μεταβλητών επιβραδύνσεων. Η πιο συχνή καρδιοτοκογραφική καταγραφή που σχετίζεται με εγκεφαλική παράλυση
είναι αυτή που εμφανίζει πολλαπλές όψιμες επιβραδύνσεις
και μειωμένη μεταβλητότητα. Παρόλα αυτά, οι καταγραφές αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουν πιθανή εγκεφαλική παράλυση αφού έχουν 99%
ποσοστό ψευδώς θετικών37. Το υψηλό ποσοστό (έως 79%)
των μη καθησυχαστικών (nonreassuring) καταγραφών που
λαμβάνονται κατά το τοκετό φυσιολογικών κυήσεων και
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συνδέονται με φυσιολογική έκβαση των νεογνών καθιστά
την απόφαση για το καλύτερο τρόπο διεκπεραίωσης του
τοκετού και την πρόβλεψη της παρούσας ή της μελλοντικής νευρολογικής κατάστασης του παιδιού πολύ δύσκολη
υπόθεση66.
3. Apgar scores 0-3 για περισσότερο από 5 λεπτά. Είναι γνωστό ότι το Apgar score στο 1ο και το 5ο λεπτό αποτελεί πτωχό προγνωστικό δείκτη της μακροπρόθεσμης
νευρολογικής κατάληξης του νεογνού67. Για παράδειγμα,
το 75% των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση έχουν φυσιολογικά Apgar scores67. Υπάρχει, όμως, καλή συσχέτιση
μεταξύ ενός εξαιρετικά χαμηλού Apgar score στα 15 με 20
λεπτά και μιας επακόλουθης εγκεφαλικής δυσλειτουργίας.
Στη μελέτη των Nelson et al.67 ένα Apgar score < 3 στα 15
λεπτά συνδεόταν με 53% ποσοστό θνησιμότητας και 36%
ποσοστό εγκεφαλικής παράλυσης. Όταν παρέμενε χαμηλό και στα 20 λεπτά, τα ποσοστά γίνονταν 60% και 57%
αντίστοιχα.
4. Εμφάνιση πολυσυστηματικής διαταραχής τις πρώτες
72 ώρες μετά τη γέννηση. Οξεία υποξία ικανή να προκαλέσει νεογνική εγκεφαλοπάθεια σχεδόν πάντα συνοδεύεται από διαταραχή στη λειτουργία πολλών οργάνων και
όχι μόνο του εγκεφάλου68,69. Η ύπαρξη πολυσυστηματικής
διαταραχής μπορεί να περιλαμβάνει νεφρική ανεπάρκεια,
ηπατική δυσλειτουργία, καρδιακή βλάβη, αναπνευστικές
επιπλοκές και αιματολογικές διαταραχές70.
5. Η διενέργεια απεικονιστικού ελέγχου σύντομα μετά
τη γέννηση που αναδεικνύει οξεία μη εστιακή εγκεφαλική
ανωμαλία. Διάφορες μορφές εγκεφαλικής βλάβης μπορεί
να προκληθούν στο έμβρυο από ένα υποξικό-ισχαιμικό
επεισόδιο και εξαρτώνται από τη σοβαρότητα της εγκεφαλικής υπότασης, την ωριμότητα του εγκεφάλου τη στιγμή
της βλάβης και τη διάρκεια του επεισοδίου71. Η μαγνητική
τομογραφία θεωρείται η εξέταση εκλογής για την εκτίμηση μιας πρόσφατης εγκεφαλικής βλάβης72.

Αίτια νεογνικής εγκεφαλικής βλάβης
Η πλειονότητα των περιπτώσεων νεογνικής εγκεφαλικής βλάβης δε συμβαίνει κατά τον τοκετό49. Tα περισσότερα περιστατικά νεογνικής εγκεφαλοπάθειας και εγκεφαλικής παράλυσης αποδίδονται σε γεγονότα που συμβαίνουν
πριν ακόμα ξεκινήσει ο τοκετός63.
Η έκθεση του ACOG αποδεικνύει ότι η τεράστια πλειοψηφία των περιπτώσεων οφείλεται50,63,65,73,74 σε:
1. Διαταραχές της ανάπτυξης
2. Μεταβολικές διαταραχές
3. Αυτοάνοσα αίτια
4. Διαταραχές της πηκτικότητας του αίματος
5. Λοιμώξεις
6. Τραύμα ή
7. Συνδυασμό των παραπάνω παραγόντων.
Επικουρικές τεχνικές
O ρόλος των επικουρικών τεχνικών είναι η βελτίωση

της ευαισθησίας και της ειδικότητας του καρδιοτοκογραφήματος. Αυτές περιλαμβάνουν:
• Καρδιοτοκογραφία με Η/Υ
• Λήψη εμβρυϊκού αίματος
• Δοκιμασίες διέγερσης (ακουστικό ερέθισμα)
• Παλμική Οξυμετρία
• Ανάλυση ST ΗΚΓ του εμβρύου.
Η καρδιοτοκογραφία με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή άφησε πολλές υποσχέσεις στην αρχική εφαρμογή
της75. Χρειάζονται, όμως, αρκετές τυχαιοποιημένες μελέτες για να τεκμηριωθεί η υπεροχή της και η δυνατότητα
εφαρμογής της στην καθημερινή πρακτική. Oι Garite et
al.76 σε μία πολυκεντρική μελέτη τους, αναφέρουν ότι η
χρήση της παλμικής οξυμετρίας σε περιπτώσεις μη καθησυχαστικού (nonreassuring) καρδιοτοκογραφήματος συνδέεται με μείωση της συχνότητας καισαρικής τομής για
εμβρυïκές ενδείξεις.
Σε μελέτες των Westgate et al.77 και των Amer-Wahlin
et al.78 φαίνεται πως η ανάλυση του ST ΗΚΓ του εμβρύου
σε συνδυασμό με το καρδιοτοκογράφημα μειώνει την εμφάνιση νεογνικής οξέωσης και της συχνότητας καισαρικής
τομής. Μόνο ο χρόνος θα δείξει αν αυτές οι τεχνικές οι
οποίες στοχεύουν στην αύξηση της ειδικότητας της ερμηνείας του καρδιοτοκογραφήματος πραγματικά μειώνουν
την ανάπτυξη νεογνικής οξέωσης χωρίς να αυξάνουν τον
αριθμό των καισαρικών τομών στην καθημερινή κλινική
πράξη. Προς το παρόν δεν έχουν τύχει ευρείας εφαρμογής
και το κλασσικό καρδιοτοκογράφημα παραμένει η βασική
μέθοδος παρακολούθησης της κατάστασης του εμβρύου
κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Συμπεράσματα
Η υποξική-ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια είναι μία μόνο
μορφή της νεογνικής εγκεφαλοπάθειας και αποτελεί σ’
ένα μικρό ποσοστό αιτιολογικό παράγοντα της εγκεφαλικής παράλυσης. Τα αίτια της τελευταίας φαίνεται να είναι κυρίως προγεννητικά. Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η
ισχύουσα μαιευτική πρακτική και τεχνολογία μπορεί να
μειώσει την επίπτωση της εγκεφαλικής παράλυσης. Τα
σημεία και η διάγνωση της υποξίας κατά τον τοκετό, αν
εξαιρέσουμε τις ακραίες καταστάσεις, παραμένουν ασαφή. Η διενέργεια καισαρικής τομής δε μειώνει το κίνδυνο
ανάπτυξης εγκεφαλικής παράλυσης και αυτό είναι κάτι
που πρέπει να γίνει καλά αντιληπτό και κατανοητό από
τους μαιευτήρες και τους ασθενείς. Υπάρχει ανάγκη για
περαιτέρω έρευνα πάνω στους αιτιολογικούς παράγοντες
της εγκεφαλικής παράλυσης και την πρόληψή της. Αυτό
περιλαμβάνει σωστότερη καταγραφή των περιπτώσεων
εγκεφαλικής παράλυσης, βελτίωση των μεθόδων παρακολούθησης του εμβρύου, τόσο όσον αναφορά στην ανάπτυξή του κατά τη διάρκεια της κύησης, όσο και στη παρακολούθηση της καλής κατάστασής του κατά τον τοκετό και
ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων εκτίμησης της ακεραιότητας του νευρολογικού συστήματος του παιδιού τόσο πριν
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όσο και μετά τη γέννησή του.

Summary
Giamalis P, Decavalas G
Intrapartum fetal heart rate monitoring and cerebral
palsy
Helen Obstet Gynecol 19(1):25-32, 2007
Cerebral palsy has been a huge medicolegal problem
for the obstetricians. The original hope of clinicians that
the continuous intrapartum electronic fetal monitoring
would have a positive impact on the rate of cerebral palsy
has been unrealized. Global cerebral palsy prevalence has
remained stable at about 2 to 3 per 1000, both in developed
and underdeveloped countries for the last 40 years. Specific
fetal heart rate patterns either confirm fetal well being or
predict neonatal metabolic acidosis. But the majority of
fetuses have fetal heart rate tracings that are intermediate
between these two extremes and their presumed condition and
management are controversial, so the predictive value of FHR
monitoring is decreased. Hypoxic-ischemic encephalopathy
is a minor component of the broader diagnostic category of
neonatal encephalopathy and many cases do not result in
cerebral palsy. A large proportion of neonatal neurological
abnormalities are associated with antenatal factors. FHR
tracings in these cases usually are reassuring. Ancillary tests
that could be used to improve the specificity and sensitivity
of electronic fetal monitoring and improved methods of
assessing the development and the neurological integrity of
the fetus, before and after birth, could decrease cerebral palsy
prevalence in general population.

Key words: Cerebral palsy, Fetal hypoxia-ischaemia, Fetal
heart rate monitoring.
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