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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η πρόπτωση του ομφάλιου λώρου είναι μια σπάνια επιπλοκή του φυσιολογικού τοκετού που μπορεί να έχει 

δυσμενείς επιπτώσεις στο νεογέννητο. Απαιτείται άμεση δράση με διενέργεια επείγουσας καισαρικής τομής, 

η οποία συνδέεται με χαμηλότερη περιγεννητική θνησιμότητα και καλύτερες βαθμολογίες Apgar στο νεογνό. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί παρουσίαση δύο περιστατικών με πρόπτωση ομφαλίδας σε απαρακολούθητες 

εγκυμοσύνες που διεκπεραιώθηκαν στην Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου 

Λάρισας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πρόπτωση της ομφαλίδας αποτελεί 

μια σπάνια επείγουσα μαιευτική κατάσταση 

που αφορά τον φυσιολογικό τοκετό και 

σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά νεογνικής 

θνησιμότητας [1]. Πρόκειται για μια επιπλοκή 

που δεν μπορεί να προβλεφθεί, παρά μόνο να 

διαγνωσθεί την στιγμή που συμβαίνει [2], 

γεγονός που απαιτεί άμεση παρέμβαση για 

όσο το δυνατόν γρηγορότερη διεκπεραίωση 

του τοκετού προκειμένου να μειωθεί η 

πιθανότητα των νεογνικών επιπλοκών που 

επίκεινται [1]. Στην παρούσα εργασία θα γίνει  

 

 

αναφορά σε δύο περιστατικά πρόπτωσης 

ομφαλίδας που διαχειρίστηκε η Μαιευτική και 

Γυναικολογική Κλινική του Γενικού 

Νοσοκομείου Λάρισας και θα ακολουθήσει 

μια σύντομη αναφορά στη βιβλιογραφία.  

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Δύο επίτοκες με απαρακολούθητες 

τελειόμηνες κυήσεις εισήχθησαν λόγω έναρξης 

του τοκετού στην Μαιευτική και 

Γυναικολογική Κλινική του Γενικού 
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Νοσοκομείου Λάρισας σε ημέρα γενικής 

εφημερίας. Η πρώτη ασθενής ήταν G3P2 και 

προσήλθε με αυτόματη ρήξη των εμβρυϊκών 

υμένων, διαστολή του τραχήλου στα 5 

εκατοστά και οργανωμένες συσπάσεις της 

μήτρας. Η δεύτερη ασθενής ήταν G2P1 και 

προσήλθε με διαστολή του τραχήλου στα 6 

εκατοστά και παρουσία οργανωμένων 

συσπάσεων της μήτρας. Στην δεύτερη έγινε 

διενέργεια τεχνητής ρήξης των εμβρυϊκών 

υμένων κατά την εισαγωγή. Και στις δύο 

περιπτώσεις η προβολή των εμβρύων ήταν 

κάθετη κεφαλική και τα 

καρδιοτοκογραφήματα καθησυχαστικά.   

Λίγο μετά την εισαγωγή των επιτόκων 

και ενώ βρίσκονταν υπό συνεχή 

καρδιοτοκογραφική παρακολούθηση 

παρατηρήθηκαν όψιμες αλλοιώσεις και 

βραδυκαρδία των εμβρύων, ενώ κατά την 

εξέταση της διαστολής του τραχήλου 

ψηλαφήθηκε τμήμα του ομφαλίου λώρου ως 

επί πρόπτωσης αυτού. Οι επίτοκες 

οδηγήθηκαν άμεσα στο χειρουργείο για τη 

διενέργεια επείγουσας καισαρικής τομής, 

τοποθετημένες σε γονατοαγκωνιαία θέση και 

με άσκηση συνεχούς πίεση προς τα άνω της 

προβάλλουσας μοίρας του εμβρύου, με στόχο 

την αποσυμπίεση των αγγείων του ομφαλίου 

λώρου εώς ότου γίνει η έναρξη της καισαρικής 

τομής.  

Και τα δύο νεογνά είχαν Apgar score 5 

στο 1ο λεπτό και 6 στο 5ο λεπτό. Απαραίτητη 

κρίθηκε μόνο η παρακολούθησή τους για τα 

επόμενα εικοσιτετράωρα με άριστο 

περιγεννητικό αποτέλεσμα και εξιτήριο την 4η 

ημέρα μετά τον τοκετό. 

 

ΣΧΟΛΙΟ 

Ως πρόπτωση του ομφαλίου λώρου 

ορίζεται η ολίσθησή του στο κατώτερο τμήμα 

της μήτρας. Διακρίνονται δύο τύποι 

πρόπτωσης, η προβάλλουσα ομφαλίδα που 

συμβαίνει όταν αυτή παρεμβάλλεται μεταξύ 

της προβάλλουσας μοίρας του εμβρύου και 

του τοιχώματος του αρρήκτου θυλακίου και η 

προσπίπτουσα ομφαλίδα στην περίπτωση 

όπου υπάρχει διαστολή, ρήξη του θυλακίου 

και έξοδος αυτής στον κόλπο ή και στα έξω 

γεννητικά όργανα [1]. 

Υπάρχουν συγκεκριμένες καταστάσεις 

στην εγκυμοσύνη που αυξάνουν τον κίνδυνο 

της εμφάνισης πρόπτωσης της ομφαλίδας και 

σχετίζονται με αποτροπή της ορθής εμπέδωσης 

της κεφαλής του εμβρύου [3]. Σε αυτές τις 

καταστάσεις περιλαμβάνονται τα ανώμαλα 

σχήματα και προβολές των εμβρύων, η 

πολυτοκία, τα  πολυϋδράμνια, η πρόωρη ρήξη 

των εμβρυϊκών μεμβρανών, η ενδομήτρια 

καθυστέρηση της ανάπτυξης, ο πρόωρος 

τοκετός και οι ανωμαλίες του ομφάλιου 

λώρου. Σχεδόν οι μισές περιπτώσεις 

πρόπτωσης του ομφάλιου λώρου μπορούν να 

αποδοθούν σε ιατρογενή αίτια και κυρίως 

στην τεχνητή ρήξη των υμένων πριν από την 

εμπέδωση της κεφαλής του εμβρύου [1].  

Η συνολική επίπτωση της πρόπτωσης 

του ομφάλιου λώρου κυμαίνεται από 0,1%-

0,6% [2]. Η πλειονότητα των περιπτώσεων 

συμβαίνει σε μονήρεις κυήσεις, ενώ 

αναφορικά με τις δίδυμες κυήσεις υπάρχει 

αυξημένος κίνδυνος πρόπτωσης της 

ομφαλίδας κατά τη γέννηση του δεύτερου 

εμβρύου. Το 57% των προπτώσεων συμβαίνει 

κατά τα πρώτα 5 λεπτά μετά την ρήξη των 
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εμβυϊκών υμένων, ενώ το 67% μέσα σε μία ώρα 

από την ρήξη [3]. Η επίπτωση της πρόπτωσης 

ομφαλίδας έχει πτωτική τάση τα τελευταία 

χρόνια κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης των 

ποσοστών της καισαρικής τομής, ειδικά σε 

περιπτώσεις που ενοχοποιούνται παράγοντες 

κινδύνου για την εμφάνιση της πρόπτωσης 

ομφαλίδας.  

Πτωτική τάση έχουν πλέον και τα 

ποσοστά εμβρυϊκής θνησιμότητας, τα οποία 

υπολογίζονται ότι είναι μικρότερα από 10%. Η 

πτώση αυτή οφείλεται όχι μόνο στην αύξηση 

του ποσοστού των καισαρικών τομών αλλά και 

στην πρόοδο που έχει γίνει αναφορικά με την 

ανάνηψη των νεογνών [2], [3]. Η ηλικία της 

κύησης αλλά και ο τόπος στον οποίο συμβαίνει 

η πρόπτωση της ομφαλίδας αποτελούν 

καθοριστικούς παράγοντες που αφορούν την 

πρόγνωση του νεογνού [1]. Αν η πρόπτωση 

συμβεί εκτός νοσοκομείου ο κίνδυνος 

θνησιμότητας για το νεογνό αυξάνεται κατά 

18 φορές [1]. Τα πρόωρα νεογνά, καθώς και 

εκείνα με χαμηλό βάρος γέννησης έχουν 

επίσης μεγάλο κίνδυνο περιγεννητικών 

επιπλοκών και εκτιμάται ότι ενέχουν διπλάσιο 

κίνδυνο θνησιμότητας ο οποίος δεν σχετίζεται 

απαραίτητα με την πρόπτωση της ομφαλίδας, 

αλλά περισσότερο με τις επιπλοκές της 

προωρότητας και των υποκείμενων 

νοσημάτων τους [1]. Ο κίνδυνος ασφυξίας και 

υποξικής-ισχαιμικής εγκεφαλοπάθειας είναι 

επίσης υπαρκτός αν και σπάνιος λόγω της 

άμεσης ιατρικής επέμβασης [3]. 
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ABSTRACT 

Umbilical cord prolapse is a rare complication of vaginal delivery that can have adverse effects on the newborn. 

Immediate action is required with emergency caesarean section, which is associated with lower perinatal 

mortality and better Apgar scores in the newborn. The aim of this study is to present two cases of umbilical cord 

prolapse in unmonitored pregnancies that we encountered at the Obstetrics and Gynecology Department of the 

General Hospital of Larissa. 
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