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Eνδιαφέρουσα περίπτωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η οξεία σκωληκοειδίτιδα είναι η πιο κοινή μη μαιευτική αιτία ερευνη-

τικής λαπαροτομίας στην κύηση. Η παρουσίαση του περιστατικού αφορά 
σε έγκυο πρωτότοκο η οποία διανύοντας τη 12η εβδομάδα της εγκυμοσύ-
νης προσέρχεται στο εξωτερικό ιατρείο της κλινικής μας αιτιώμενη πόνο 
στην κάτω κοιλιακή χώρα με κύρια εντόπιση στο δεξιό τεταρτημόριο της 
κοιλίας. Ο κοιλιακός πόνος, συνοδευόμενος από ναυτία, εμέτους, ανορεξία 
και δεκατική πυρετική κίνηση, χρονολογείται από τεσσάρων ωρών περί-
που. Ο αποκλεισμός παθήσεων μαιευτικής/γυναικολογικής ή άλλης προέ-
λευσης που θα μπορούσαν να εκδηλωθούν με παρόμοια κλινική εικόνα και 
η μη βελτίωση της γενικής κατάστασης της ασθενούς θέτουν τη διάγνωση 
της οξείας σκωληκοειδίτιδας. Διεγχειρητικά διαπιστώνεται οξεία φλεγμο-
νή της σκωληκοειδούς απόφυσης και εκτελείται σκωληκοειδεκτομία από 
ομάδα ειδικών χειρουργών. Η ιστολογική εξέταση του εγχειρητικού παρα-
σκευάσματος επιβεβαίωσε τη διάγνωση. Την 6η ημέρα νοσηλείας, μετά από 
ομαλή μετεγχειρητική πορεία και χωρίς σημεία απειλούμενης αποβολής, 
η ασθενής εξέρχεται από την κλινική μας. Μετά τη συμπλήρωση της 39ης 
εβδομάδας γέννησε με προγραμματισμένη καισαρική τομή λόγω ισχιακής 
προβολής. Στο παρόν άρθρο, μετά την περιγραφή του περιστατικού, επιχει-
ρείται με βάση τα σύγχρονα δεδομένα η σύντομη βιβλιογραφική ανασκό-
πηση της σκωληκοειδίτιδας, αναφορικά με τις θεραπευτικές επιλογές και 
την πρόγνωση στην εγκυμοσύνη.

Όροι ευρετηρίου: Οξεία σκωληκοειδίτιδα, εγκυμοσύνη, αντιμετώπιση, πρό-
γνωση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι χειρουργικές παθήσεις του πεπτικού συστήματος που συνοδεύουν την 

κύηση παρουσιάζουν ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον. Οι ανατομικές, μορφο-
λογικές, λειτουργικές, μεταβολικές, αιμοδυναμικές και βιοχημικές αλλαγές 
που υφίσταται ο μητρικός οργανισμός στη φυσιολογικά εξελισσόμενη εγκυ-
μοσύνη, αλλά και οι δυνητικοί κίνδυνοι που διατρέχουν η μητέρα και το έμ-
βρυο κατά τη διάρκεια των διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων 
επηρεάζουν σε άλλοτε άλλο βαθμό την κλινική εκδήλωση, τη διάγνωση και 
την αντιμετώπιση των οξέων χειρουργικών παθήσεων στην κύηση1.

Η οξεία σκωληκοειδίτιδα είναι η πιο κοινή μη μαιευτική αιτία ερευνη-
τικής λαπαροτομίας στην εγκυμοσύνη. Η συχνότητα εμφάνισης της νόσου 
φαίνεται να είναι η ίδια τόσο για τις έγκυες, όσο και για τις μη έγκυες γυ-
ναίκες. Γενικά, η επίπτωση της σκωληκοειδίτιδας στην εγκυμοσύνη υπο-
λογίζεται ότι αφορά στο 0,05% - 0,07% του συνόλου των κυήσεων. Είναι 
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περισσότερο συχνή στο δεύτερο τρίμηνο και αφορά πε-
ρίπου στο 27% - 60% των περιπτώσεων. Λιγότερο συχνά 
μπορεί να εκδηλωθεί στο πρώτο και το τρίτο τρίμηνο της 
κύησης με συχνότητα που κυμαίνεται από 19% - 36% και 
15% - 33%, αντίστοιχα2. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Η περιγραφή της περίπτωσης αφορά σε έγκυο πρω-

τότοκο ηλικίας 21 ετών η οποία διανύοντας τη 12η εβδο-
μάδα της εγκυμοσύνης προσήλθε στο εξωτερικό ιατρείο 
της κλινικής μας αναφέροντας από τεσσάρων ωρών πε-
ρίπου πόνο στην κάτω κοιλιακή χώρα, με κύρια εντόπιση 
στο δεξιό τεταρτημόριο και το σύστοιχο λαγόνιο βόθρο. 
Ο πόνος ήταν ήπιος, βύθιος, μη θορυβώδης και συνο-
δευόταν από ναυτία, εμέτους και ανορεξία. Το ατομικό 
αναμνηστικό ήταν ελεύθερο χωρίς παθολογική σημα-
σία. Οι πληροφορίες που ελήφθησαν από το μαιευτικό 
ιστορικό παρακολούθησης της εγκύου πιστοποιούσαν 
την ομαλή μέχρι τώρα εξέλιξη της εγκυμοσύνης. Κατά τη 
γενική φυσική εξέταση διαπιστώθηκε δεκατική πυρετι-
κή κίνηση (θ 37,6οC). Η αρτηριακή πίεση και οι σφύξεις 
ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων, ενώ διαπιστώθηκε 
ευαισθησία, με θετικό το σημείο McBurney και της ανα-
πηδώσας ευαισθησίας κατά την ψηλάφηση της δεξιάς 
κοιλιακής χώρας, στο κάτω τεταρτημόριο. Με τη μαιευ-
τική εξέταση δε διαπιστώθηκαν σημεία απειλούμενης 
αποβολής. Μετά την εισαγωγή της εγκύου στην κλινική 
μας, με το μαιευτικό υπερηχογράφημα επιβεβαιώθηκε η 
φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου. Οι ωοθήκες ήταν 
φυσιολογικών διαστάσεων και ηχοδομής χωρίς παρου-
σία χωροκατακτητικής βλάβης. Το φυσιολογικό ωχρό 
σωμάτιο της κύησης απεικονιζόταν στη δεξιά ωοθήκη. Ο 
υπερηχογραφικός έλεγχος της άνω κοιλίας έδειξε ήπαρ 
εντός των φυσιολογικών ορίων με φυσιολογική ηχοδο-
μή και ηχογένεια και χωρίς εικόνα διάτασης των ενδο-
ηπατικών και εξωηπατικών χοληφόρων. Το πάγκρεας 
απεικονίσθηκε χωρίς εμφανή παθολογικά ευρήματα. Το 
υπερηχογράφημα νεφρών, ουρητήρων και ουροδόχου 
κύστης ήταν φυσιολογικό. Από τον επείγον εργαστηρι-
ακό έλεγχο: Hb 13,1gr/dl, WBC 16700/ml3, NEUT 91%, 
PLT 218000 /ml3, PT 10,4, APTT 29,1, INR 1,0, ινωδο-

γόνο 531mg%, Glu 117mg/dl, ουρία 39mg/dl, κρεατινίνη 
0,61mg/dl, ουρικό οξύ 2,9mg/dl, νάτριο 139mEq/L, κάλιο 
4,1mEq/L. Η ΤΚΕ και η CRP ήταν οριακά αυξημένες. Ο 
έλεγχος της βιολογίας του ήπατος και η αμυλάση ορού 
και ούρων ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων. Η γενι-
κή εξέταση των ούρων ήταν χωρίς παθολογικά ευρήμα-
τα. Η κλινική εξέταση από ομάδα ειδικών χειρουργών 
έθεσε την υποψία της οξείας σκωληκοειδίτιδας και η 
ασθενής τέθηκε υπό συνεχή παρακολούθηση και αντιβι-
οτική αγωγή με κεφαλοσπορίνη δεύτερης γενεάς.

Μετά τον αποκλεισμό παθήσεων μαιευτικής/γυναικο-
λογικής ή άλλης προέλευσης που θα μπορούσαν να εκδη-
λωθούν με παρόμοια κλινική εικόνα, η μη βελτίωση της 
γενικής κατάστασης της ασθενούς οδήγησε λίγο αργότε-
ρα στην απόφαση για ερευνητική λαπαροτομία με μέση 
υπομφάλια τομή. Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε φλεγμαί-
νουσα σκωληκοειδής απόφυση και εκτελέσθηκε σκωλη-
κοειδεκτομία. Η ιστολογική εξέταση του εγχειρητικού 
παρασκευάσματος επιβεβαίωσε τη διάγνωση. Άμεσα 
μετεγχειρητικά, υπό τοκολυτική αγωγή με προγεστερό-
νη, η ασθενής ανέφερε απαλλαγή των συμπτωμάτων της. 
Χωρίς σημεία απειλούμενης αποβολής εξήλθε από την 
κλινική μας την 6η ημέρα νοσηλείας, με οδηγία για πα-
ρακολούθηση στο τακτικό εξωτερικό ιατρείο. Μετά τη 
συμπλήρωση της 39ης εβδομάδας γέννησε με προγραμ-
ματισμένη καισαρική τομή λόγω ισχιακής προβολής.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η διάγνωση της σκωληκοειδίτιδας στην εγκυμοσύ-

νη είναι δύσκολη. Παρά τις σύγχρονες διαγνωστικές 
δυνατότητες που παρέχουν σήμερα ο υπερηχογρφικός 
έλεγχος με την ειδική τεχνική της βαθμιαίας συμπίεσης 
(real - time high - resolution sonography with graded 
compression technique), η αξονική τομογραφία και η 
τομογραφία μαγνητικού συντονισμού3, τα ποσοστά δια-
γνωστικού λάθους παραμένουν αρκετά υψηλά και φαί-
νεται να ξεπερνούν το 20% των περιπτώσεων4. Η συνή-
θης ήπια κλινική εικόνα που πολλές φορές μιμείται τις 
φυσιολογικές ενοχλήσεις της κύησης (δική μας περίπτω-
ση), και ιδιαίτερα, οι φυσιολογικές μεταβολές των ανα-
τομικών σχέσεων που προκαλεί η σταδιακή αύξηση του 
μεγέθους της μήτρας κατά την πρόοδο της εγκυμοσύνης 
είναι δυνατόν να καθυστερήσουν την έγκαιρη διάγνωση 
και την άμεση και συστηματικότερη αντιμετώπιση της 
νόσου. 

Η αντιμετώπιση της οξείας σκωληκοειδίτιδας στην 
εγκυμοσύνη είναι πάντα χειρουργική. Προφυλακτική 
χορήγηση αντιβιοτικών κατά την επέμβαση και μετεγχει-
ρητικά ενδείκνυται σχεδόν σε κάθε περίπτωση, και ιδι-
αίτερα, σε επιπλεγμένες καταστάσεις όπως μετά από δι-
άτρηση της σκωληκοειδούς, περιτονίτιδα ή γαγγραινώδη 
μορφή σκωληκοειδίτιδας. Τη θεραπεία πρώτης γραμμής 
αποτελούν η αμπικυλλίνη ή οι κεφαλοσπορίνες δεύτερης 
γενεάς σε συνδυασμό με μετρονιδαζόλη, ανάλογα με τη 

• ηλικία της κύησης
• μέγεθος της μήτρας
• είδος κοιλιακού πόνου
• θέση κοιλιακού πόνου
• εντοπισμένη φλεγμονή
• επιπλεγμένες καταστάσεις

Πίνακας 1. Παράγοντες που καθορίζουν το είδος 
της λαπαροτομίας στην αντιμετώπιση της οξείας σκωλη-
κοειδίτιδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
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βαρύτητα της νόσου5,6. Σχετικά με την αναγκαιότητα της 
προφυλακτικής τοκολυτικής αγωγής οι απόψεις διίστα-
νται στη διεθνή βιβλιογραφία. Φαίνεται ότι δε θεωρείται 
απαραίτητη στη μη επιπλεγμένη μορφή της νόσου, αλλά 
κρίνεται μάλλον αναγκαία όταν η νόσος είναι σε προχω-
ρημένο στάδιο7. 

Ωστόσο, το μεγάλο δίλλημα στην αντιμετώπιση της 
σκωληκοειδίτιδας στην εγκυμοσύνη είναι η λήψη έγκαι-
ρης και ορθής απόφασης για τη χειρουργική διερεύνηση 
της νόσου. Και αυτό διότι υπολογίζεται ότι το χρονικό 
διάστημα από την εκδήλωση των συμπτωμάτων μέχρι τη 
χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να διασφαλισθεί η 
καλύτερη υγεία για τη μητέρα και το έμβρυο, δεν πρέ-
πει να υπερβαίνει τις 20 ώρες8. Επιπλέον, τα αυξημένα 
ποσοστά διαγνωστικού λάθους που κυμαίνονται από 
25% - 50% και κατά άλλους ερευνητές μπορούν να φτά-
σουν και στο 75% των περιπτώσεων κάνουν ακόμη πιο 
δύσκολη τη λήψη της απόφασης για χειρουργική επέμ-
βαση (λαπαροσκόπηση ή λαπαροτομία), δεδομένων των 
κινδύνων που αυτή μπορεί να επιφυλάσσει στην ομαλή 
εξέλιξη της εγκυμοσύνης9. 

Το είδος της λαπαροτομίας εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες, όπως το μέγεθος της μήτρας, η ηλικία της 
κύησης, το είδος του κοιλιακού πόνου, η θέση του κοι-
λιακού πόνου και η παρουσία ή απουσία επιπλοκών10 
(πίνακας 1). Τόσο το είδος της λαπαροτομίας, όσο και οι 
εγχειρητικοί χειρισμοί διευκολύνονται από μια ορισμέ-
νη πλάγια θέση της ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι, 
ειδικά όταν πρόκειται για παχύσαρκα άτομα. Η θέση 
της τομής συνήθως αφορά στο σημείο της μέγιστης ευ-
αισθησίας σε συνάρτηση με την ηλικία της κύησης και 
την παρουσία ή όχι περιτονίτιδας. Πιο συγκεκριμένα, 
στο πρώτο τρίμηνο προτιμάται η μέση κάθετη υπομφά-
λια τομή (δική μας περίπτωση) ή η δεξιά παράμεση. Στο 
δεύτερο και το τελευταίο τρίμηνο της κύησης, καθώς και 
σε περιπτώσεις ρήξης της σκωληκοειδούς και εκδήλω-
σης διάχυτης περιτονίτιδας ή μεγάλου αποστήματος στη 
σκωληκοειδή απόφυση ή στο δουγλάσειο χώρο, η δεξιά 
παράμεση τομή εκτιμάται ότι εξασφαλίζει το καλύτερο 
διεγχειρητικό οπτικό πεδίο και τους ηπιότερους εγχειρη-
τικούς χειρισμούς.

Ο κίνδυνος αυτόματης αποβολής είναι μεγαλύτερος 
όταν η επέμβαση διενεργείται στο πρώτο τρίμηνο (δικής 
μας περίπτωση), και ιδιαίτερα όταν απαιτεί χειρισμούς 
στη μήτρα ή τα εξαρτήματα. Η καισαρική τομή θα πρέπει 
να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Μόνο 
σε περιπτώσεις περιτονίτιδας ή σηψαιμίας και ανάλογα 
με την ηλικία της κύησης και τη δυνατότητα εξασφάλισης 
κατάλληλης νεογνολογικής φροντίδας μπορεί να γίνει 
ταυτόχρονη διακοιλιακή εκμαίευση του εμβρύου κατά τη 
διάρκεια της σκωληκοειδεκτομίας. Η παροχεύτεση της 
κοιλίας όταν κρίνεται απαραίτητη πρέπει να τοποθετεί-
ται διακοιλιακά και όχι διακολπικά11.

Υπό κατάλληλες συνθήκες η λαπαροσκοπική σκωλη-

κοειδεκτομία μπορεί να είναι εξίσου ασφαλής όσο και 
η ανοικτή προσπέλαση, με τη διαφορά ότι δε δύναται η 
εκτέλεσή της στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Δε 
βρέθηκαν να υπάρχουν στατιστικές διαφορές ανάμεσα 
στις δύο μεθόδους σχετικά με τη διάρκεια της κύησης, το 
Apgar score και το βάρος γέννησης των νεογνών. Οι κά-
ποιες ανησυχίες που έχουν εκφραστεί ως προς την αύξη-
ση της ενδοκοιλιακής πίεσης και τη χρήση του διοξειδίου 
του άνθρακα για το σχηματισμό του πνευμοπεριτοναίου 
δεν έχουν επιβεβαιωθεί. 

Το κύριο πλεονέκτημα της λαπαροσκοπικής μεθόδου 
είναι η χρήση ηπιότερων φαρμάκων για την αναισθησία 
με αποτέλεσμα ο κίνδυνος εμβρυικής δυσχέρειας να 
είναι μειωμένος. Επιπλέον, ο μικρότερος χρόνος νοση-
λείας, ο ηπιότερος μετεγχειρητικός πόνος, το καλύτερο 
διεγχειρητικό οπτικό πεδίο και η συντομότερη επανα-
κινητοποίηση του εντέρου και γενικότερα της ασθενούς 
αποτελούν βασικά πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής 
τεχνικής έναντι της ανοικτής λαπαροτομίας12.

Πρόσφατα, ο Walsh και οι συνεργάτες του αναλύο-
ντας τα αποτελέσματα της μελέτης τους που περιελάμβα-
νε 637 περιπτώσεις λαπαροσκοπικής σκωληκοειδεκτο-
μίας στην εγκυμοσύνη για ένα διάστημα 27 ετών (1990 
– 2007) δημοσίευσαν ότι η ανοικτή σκωληκοειδεκτομία 
ίσως είναι πιο ασφαλής για τις έγκυες που έχουν ένδειξη 
χειρουργικής αντιμετώπισης. Πιο συγκεκριμένα, έδει-
ξαν ότι παρόλο που η λαπαροσκοπική προσέγγιση στην 
εγκυμοσύνη σχετίζεται με χαμηλά ποσοστά εγχειρητι-
κών επιπλοκών σε όλα τα τρίμηνα και η συχνότητα εκ-
δήλωσης πρόωρου τοκετού είναι ίδια ή και χαμηλότερη 
ίσως στην λαπαροσκοπική μέθοδο, η συχνότητα της εμ-
βρυικής απώλειας ήταν σημαντικά αυξημένη συγκριτικά 
με την ανοικτή λαπαροτομία13. 

Αντίθετα, ο Yau και οι συνεργάτες του στη μελέτη 
τους που περιελάμβανε 1133 χειρουργημένες έγκυες 
για οξεία σκωληκοειδίτιδα, συγκρίνοντας τη λαπαρο-
σκοπική με την ανοικτή προσπέλαση, διαπίστωσαν ότι 
η λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομία ακόμη και για 
τις επιπλεγμένες μορφές της νόσου είναι ασφαλής. Πιο 
συγκεκριμένα, η λαπαροσκοπική επέμβαση έναντι της 
ανοικτής σχετίζεται με σημαντική μείωση της χρονικής 
διάρκειας της επέμβασης (55 λεπτά έναντι 70 λεπτά), με 
χαμηλότερο κίνδυνο μόλυνσης (0,6% έναντι 10%) και 
ελάττωση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών (5 ημέρες 
έναντι 6 ημέρες στην ανοικτή λαπαροτομία)14.

Η πρόγνωση εξαρτάται από την ηλικία της κύησης 
και την καθυστέρηση της διάγνωσης. Η καθυστερημένη 
διάγνωση είναι δυνατό να οδηγήσει στην εκδήλωση γε-
νικευμένης περιτονίτιδας και σηψαιμίας μετά από ρήξη 
περισκωληκοειδικού αποστήματος. Η διάτρηση της σκω-
ληκοειδούς η οποία είναι πιο συχνή στην εγκυμοσύνη 
συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό αυξάνει σημαντικά 
τη μητρική και περιγεννητική νοσηρότητα και θνησιμό-
τητα15. Η εμβρυική απώλεια σε περιπτώσεις εντοπισμέ-
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νης μη επιπλεγμένης οξείας φλεγμονής (δική μας περί-
πτωση) κυμαίνεται από 0% - 1,5%, ενώ μετά από ρήξη 
της σκωληκοειδούς και εκδήλωση γενικευμένης περιτο-
νίτιδας ανέρχεται στο 20% - 35% των περιπτώσεων. Η 
μητρική θνησιμότητα σήμερα είναι εξαιρετικά σπάνια. 
Μόνο σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και σε επιπλεγμένες 
καταστάσεις της νόσου το ποσοστό μπορεί να παρατηρη-
θεί αυξημένο και είναι δυνατόν να ξεπεράσει το 4% των 
περιπτώσεων16. Η έκλυση πρόωρου τοκετού αποτελεί 
την κυριότερη επιπλοκή της νόσου. Οι πρόωρες συστο-
λές της μήτρας και ο πρόωρος τοκετός στο τελευταίο τρί-
μηνο αφορούν στο 83% και 13% - 16%, αντίστοιχα. Στο 
δεύτερο τρίμηνο της κύησης η συχνότητα έκλυσης πρόω-
ρου τοκετού παρατηρείται αυξημένη και αφορά περίπου 
στο 25% των περιπτώσεων12. 

Έτσι, προκειμένου να διασφαλισθεί η καλύτερη υγεία 
τόσο για τη μητέρα, όσο και για το έμβρυο-νεογνό κύ-
ριο μέλημα του σύγχρονου μαιευτήρα-γυναικολόγου θα 
πρέπει να αποτελεί η σωστή ενημέρωσή του, σχετικά με 
τον τρόπο που η πάθηση μπορεί να επηρεάσει την εγκυ-
μοσύνη ή αντίθετα να επηρεασθεί από αυτή, αλλά και 
η ενεργός συμμετοχή του στη διαγνωστική διερεύνηση 
και θεραπευτική αντιμετώπιση του οξέος χειρουργικού 
προβλήματος.

Summary
Thanasas I, Kalinderis M, Stavropoulou V, Keskerides P, 
Kalagasidou S, Koutsogeorgopoulos K, Evagelou M.
Acute appendicitis in pregnancy: Case report and review of 
the literature concerning the management
Helen Obstet Gynecol 21(3):262-265, 2009

Acute appendicitis is the most common non-obstetric 
cause of investigative laparatomy during pregnancy. The 
woman, in question, was in her 12th week of first preg-
nancy and she was admitted suffering from low abdomi-
nal pain specifically in the right iliac fossae. It was accom-
panied with nausea, vomiting, anorexia and a slight rise in 
temperature of four hour duration previous to her admit-
tance. After the exclusion of any obstetric, gynecological 
or surgical problems with the same clinical manifestation 
and the lack of improvement in the general condition of 
the patient the diagnosis of acute appendicitis was consid-
ered. During surgery, acute inflammation of the appendix 
was found and an appendicectomy was carried out. The 
biopsy confirmed the diagnosis. The patient was allowed 
to leave on the 6th day with no fear of spontaneous abor-
tion. On the completion of the 39th week of pregnancy the 
patient had a scheduled caesarean section due to a breech 
presentation. This article refers to the data of treatment 
and prognosis of acute appendicitis during pregnancy.

Key words: Acute appendicitis, pregnancy, management, 
prognosis.
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