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Sunkių nėštumo ir gimdymo komplikacijų sisteminė literatūros apžvalga
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Raktažodžiai: sergamumas sunkiomis nėštumo ir gimdymo ligomis, nėštumo ir gimdymo
komplikacijos, „beveik prarasti“ atvejai.

Santrauka. Darbo tikslas. Apibendrinti tyrimus, nagrinėjančius sunkias nėštumo ir gimdymo
komplikacijas, palyginti šių komplikacijų terminus bei įvertinti tyrimams atlikti naudotus metodus.

Metodai. Atlikta sisteminė tyrimų, kur pateikiami duomenys apie sergamumą sunkiomis nėštumo
ir gimdymo ligomis, rizikos veiksnius ir suteiktą gydymą, paieška. Tyrimų kokybės įvertinimui
naudota PSO nėščiųjų bei gimdyvių sergamumo ir mirtingumo sisteminės apžvalgos rinkimo
struktūrinė forma.

Rezultatai. Į sisteminę apžvalgą įtraukti 24 tyrimai. 16 iš jų – momentiniai ligoninėse atlikti
retrospektyvieji tyrimai. Devyni tyrimai, analizuojant  sergamumą sunkiomis nėštumo ir gimdymo
ligomis, atlikti įtraukus nėščiųjų ir gimdyvių gydymo intensyviosios terapijos skyriuose atvejus,
vienas tyrimas – identifikuojant visus histerektomijų atvejus gimdymo metu ar tuoj po jo. Likę
tyrimai atlikti analizuojant sunkias nėštumo ir gimdymo komplikacijas: sepsį, gyvybei pavojingą
kraujavimą, sunkias preeklampsijas ir eklampsijas, gimdos plyšimą. Gyvybei pavojingų būklių
bei jų sunkumo vertinimo kriterijai, naudoti tyrimuose, skyrėsi.

Išvados. Sergamumas sunkiomis nėščiųjų ir gimdyvių ligomis svyruoja nuo 0,8 iki 8,2 proc.,
mirštamumas – nuo 0,02 iki 37 proc. Dėl tyrimų metu vartotų skirtingų „beveik prarastų“ atvejų
sąvokų, identifikavimo būdų, metodikų šių rodiklių palyginimas gana ribotas. Į „beveik prarastų“
atvejų struktūrą dažniausiai įtraukiamas gyvybei pavojingas kraujavimas, sepsis, hipertenzinės
nėščiųjų būklės, gimdos plyšimas. Taigi būtina tobulinti sunkių nėštumo ir gimdymo atvejų
registraciją ir  sukurti aiškų sunkių nėščiųjų ir gimdyvių ligų terminą.

Adresas susirašinėjimui: M. Minkauskienė, KMUK Akušerijos ir ginekologijos klinika, Eivenių 2, 50010 Kaunas
El. paštas: meileminkauskiene@yahoo.com

Įvadas
Nėščiųjų ir gimdyvių mirtingumas daugelį metų

buvo pagrindinis moterų sveikatos ir akušerinės pa-
galbos vertinimo rodiklis. Per pastaruosius 30 metų
Vakarų Europoje ir kitose aukšto ekonominio lygio
šalyse jis yra mažas, o nėščiųjų ir gimdyvių mirtis –
retas įvykis. Europos Sąjungoje nėščiųjų ir gimdyvių
mirtingumas jau nesiekia 10 iš 100 tūkst., gyvų gimu-
sių naujagimių (2000 m. Airijoje jis buvo 1,2 , Aust-
rijoje – 3,5, Švedijoje – 3,4) (1). Lietuvoje 2001 m.
nėščiųjų ir gimdyvių mirtingumas buvo 12,4 iš 100
tūkstančių (dvi), o 2002 m. šoktelėjo iki 20,4 iš 100
tūkstančių (šešios) (2). Lietuvoje nėra mokslinio šio
medicininės pagalbos rodiklio įvertinimo.

Dėl tokio nedidelio nėščiųjų ir gimdyvių mirčių
skaičiaus mirtingumo statistinė analizė beveik neįma-
noma. Todėl kitu, tikslesniu nėščiųjų ir gimdyvių prie-

žiūros kokybės rodikliu siūloma laikyti ir sunkias
nėštumo ir gimdymo komplikacijas, vadinamuosius
„near-miss“, t. y. „beveik prarastus“ atvejus (3).

Nors atlikta nemažai tyrimų, nagrinėjančių sunkias
nėštumo ir gimdymo komplikacijas, tikrasis sunkių
nėštumo ir gimdymo komplikacijų dažnis vis dar
nežinomas.

Šios sisteminės apžvalgos tikslas – apibendrinti
tyrimus, kur buvo nagrinėtas sunkių nėštumo ir gim-
dymo komplikacijų dažnis, įvertinti naudotus metodus
bei palyginti šių komplikacijų terminus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Įtraukimo į sisteminę apžvalgą  kriterijai. Į siste-

minę apžvalgą buvo įtraukti tyrimai, kur pateikiami
duomenys apie nėštumo ir gimdymo komplikacijų
dažnį, rizikos veiksnius arba tyrimai, kur nagrinėta
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medicinos pagalba atsiradus komplikacijų. Taip pat
įtraukti tyrimai, kur nagrinėta intervencijų, kuriomis
sumažinamas šis sergamumas, reikšmė. Į apžvalgą
neįtraukti aprašomieji apžvalginiai arba atvejo-kont-
rolės tyrimai, kur nėra duomenų apie gimdymų, gyvų
gimusių naujagimių ar nėštumų skaičių.

Duomenų rinkimas. Paieškos metu buvo nau-
dojamos kompiuterinės bibliografinės medicininės
duomenų bazės „Ovid“ (Medline), „Popline“, „Scielo“.
Paieškos raktažodžiai: „severe maternal morbidity“
ar „near-miss and maternal“. Atrinkti straipsniai pagal
nagrinėjamus klausimus „human“, „female and
adults“, publikuoti 1998–2003 metais. Papildomai
peržvelgti žurnalai „Lancet“, „European Journal of
Obstetrics and Gynecology“, „British Medical Jour-
nal“. Ieškant straipsnių, o ne tik jų santraukų, kreiptasi
į kai kurių straipsnių autorius. Pagal kompiuterinės
paieškos metu rastą pavadinimą ir santrauką atmesti
netinkantys straipsniai.

Tyrimų kokybės įvertinimas ir duomenų gavimas.
Tyrimų kokybei įvertinti naudotasi PSO Motinų ser-
gamumo ir mirtingumo sisteminės apžvalgos rinkimo
struktūrine forma (4). Tyrimų kokybė vertinta remiantis
šiais kriterijais:
• Tyrimo laikotarpis.
• Informacija apie tirtos populiacijos charakteristiką.
• Informacija apie gimdymo sąlygas (ligoninė, na-

mai).
• Duomenų rinkimo vietos (gydymo įstaigos, regiono)

aprašymas;
• Informacija apie tinkamus ir prarastus tyrimo lai-

kotarpiu atvejus, jų charakteristikos pateikimas.
• Vartotų sąvokų ir būklių apibrėžimų (gyvybei pa-

vojingo kraujavimo, sunkios preeklampsijos, sepsio,
motinos mirties) pateikimas.

• Duomenų apdorojimo kokybė.
Iš straipsnių atrinkti duomenys apie nėštumo ir

gimdymo sunkių komplikacijų dažnį, rizikos veiksnius,
priežastis. Taip pat nustatytas nėščiųjų ir gimdyvių
mirčių skaičius bei priežastys. Padalijus nėščiųjų ir
gimdyvių mirčių skaičių iš visų „beveik prarastų“ at-
vejų skaičiaus, apskaičiuoti mirštamumo rodikliai.

Rezultatai
Rasta 30 straipsnių. Šeši straipsniai buvo atmesti,

nes juose nebuvo duomenų apie nėštumo ir gimdymo
komplikacijų dažnį (5–10). Į sisteminę apžvalgą įtrauk-
ti 24 straipsniai.

Pagrindinės tyrimų charakteristikos. Pirmoje len-
telėje pateikiamos į apžvalgą įtrauktų tyrimų pagrin-
dinės charakteristikos. 16 tyrimų yra momentiniai li-
goninėse atlikti tyrimai, kurių metų sergamumo ir

mirštamumo nuo sunkių nėštumo ir gimdymo komp-
likacijų rodikliai apskaičiuoti retrospektyviai išanali-
zavus įvairius ligoninėse esančius duomenų šaltinius
bei ligos istorijas. Dviejuose kohortiniuose (11, 12) ir
viename atvejo-kontrolės (13) bei trijuose momenti-
niuose (14–16) tyrimuose duomenys rinkti prospek-
tyviai. Dviejuose tyrimuose pateikti visos šalies duo-
menys (Didžiosios Britanijos (17), Kanados (18)).
11-koje tyrimų aprašytos tik vienos ligoninės nėštumo
ir gimdymo komplikacijos, kiti buvo multicentriniai
(5 tyrimai) arba atspindėjo regiono ar visos šalies duo-
menis (8 tyrimai). Į apžvalgą įtrauktų tyrimų imties
dydis svyravo tarp 3777 ir 182 589 gimdymų. Vienas
didžiausių kohortinių tyrimų atliktas Afrikos šalyse,
kai specialiai parengti tyrėjai reguliariai lankė namuose
visas moteris, gyvenančias pasirinktose vietovėse (11).
Nėščiosios buvo stebimos bei tiriamos keturis kartus
per nėštumą ir iki 60-ties dienų po gimdymo. Papil-
domai duomenys rinkti iš artimųjų, pribuvėjų, me-
dicinos personalo. Tyrime dalyvavo 20 326 nėščiosios.
Kitas didelės imties tyrimas atliktas 13-koje Vakarų
Europos šalių apėmė net 182 589 gimdymus ir 1843
„beveik prarastą“ atvejį (19).

Pirmos lentelės duomenimis, tyrimuose vartotos
skirtingos sunkių nėštumo ir gimdymo komplikacijų
sąvokos. Tą rodo tiek vartojami skirtingi terminai
(„beveik prarasti atvejai“, sergamumas ūminėmis
sunkiomis nėštumo ir gimdymo ligomis, sergamumas
sunkiomis nėštumo ir gimdymo ligomis), tiek ir į
sergamumo struktūrą įtrauktos skirtingos ligos ir
būklės. Devyniuose tyrimuose „beveik prarastais“
atvejais laikyti visi nėščiųjų ir gimdyvių hospita-
lizavimo į intensyviosios terapijos palatas atvejai ne-
priklausomai nuo priežasties. Vieno tyrimo „beveik
prarasti atvejai“ buvo visos skubios histerektomijos
gimdymo metu (20). Į likusius 15 tyrimų įtrauktos ir
nagrinėtos įvairios sunkios komplikacijos, pateikti
duomenys apie jų dažnį. Kanadoje atlikto tyrimo
duomenimis, sunkios nėštumo ir gimdymo komp-
likacijos – tai moterų, patyrusių gyvybei grėsmingą
komplikaciją, skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyvų
gimusių naujagimių per pasirinktą laikotarpį pasirink-
toje vietovėje (18). Šešiose Afrikos šalyse „beveik
prarasti atvejai“ – tai sunkios komplikacijos nuo 28-
osios nėštumo savaitės iki 42-osios paros po gimdymo,
kurios galėjo būti moters mirties priežastimi ar būtų
negrįžtamai sutrikdžiusios jos sveikatą, jeigu nebūtų
suteikta medicinos pagalba (11). Maroke atlikto tyrimo
„beveik prarastu“ atveju vadinta bet kuri nėštumo,
gimdymo ar aborto komplikacija, kelianti pavojų mo-
ters gyvybei ir pasibaigusi moters pasveikimu tik dėl
suteiktos medicinos pagalbos arba atsitiktinumo (21).
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Sunkių nėštumo ir gimdymo komplikacijų sisteminė literatūros apžvalga

  Nėščiųjų ir
 Tyrimas, šalis,  Vieta, tiriama Tyrimo im- gimdyvių sun-    Tiriamos    Diagnostikos Komentarai
        tipas    populiacija  ties  dydis kių komplika-      būklės       kriterijai

 cijų skaičius
          1          2        3         4       5           6          7
H. A. Nasrat, Gydymo 18 842 23 „Beveik Histerektomijos
1998 (20) įstaiga / prarasti“ gimdymo metu
Saudo Arabija, kaimo atvejai ar ankstyvuoju
momentinis pogimdyminiu

laikotarpiu
P. Koeberle, Gydymo 46 Sergamumas Gydymas  inten-
2000 (35), įstaiga / sunkiomis nėš- syviosios terapi-
Prancūzija, nenurodoma čiųjų ir gimdy- jos  skyriuje
momentinis vių ligomis
S. H. Willatts, Nacionalinio 46 857 393 „Beveik pra- Gydymas  inten-
2000 (17), intensyviosios rasti“ atvejai syviosios terapi-
Didžioji pagalbos audi- jos skyriuje
Britanija, to duomenų ba-
momentinis  zės duomenys
A. Prual, Visa populia- 20 326 1307 Sergamumas Aiškūs diagnos-
2000 (11) cija / mišri sunkiomis nėš- tiniai klinikiniai
6 Rytų Afrikos čiųjų ir gimdy- nėščiųjų ir gim-
šalys (Maurita- vių ligomis dyvių ligų kri-
nija, Burkina terijai
Faso, Senega-
las, Malis, Ni-
gerija, Dramblio
Kaulo Krantas),
kohortinis, po-
puliacinis, pro-
spektyvusis
T. F.  Baskett, Gydymo įstai- 76 119 55 „Beveik Gydymas  inten-
1998 (36), ga / mišri prarasti“ syviosios terapi-
Kanada, atvejai jos skyriuje
momentinis
J. P. D. Souza, Trečiojo lygio 28 660 40 „Beveik Gydymas  inten- Negyvi nau-
2002 (37) gydymo įstai- prarasti“ syviosios terapi- jagimiai –
Brazilija, ga / nenuro- atvejai jos skyriuje 19  proc.
momentinis doma
N. Sivalingam, Gydymo įstai- 9 932 122 „Beveik Gydymas  inten- Vertinama
2002 (28), ga / nežinoma prarasti“ syviosios terapi- suteikta
Malaizija, atvejai jos skyriuje pagalba
momentinis
D. Ben Gydymo įstai- 24 812 20 Sergamumas Gydymas inten- 30 proc.
Lataifa, ga / nežinoma sunkiomis nėš- syviosios tera- moterų
2002 (29), čiųjų ir gim- pijos skyriuje ir mirė
Tunisas, dyvių ligomis dirbtinė plaučių
momentinis ventiliacija
D. J. Murphy, Trečio lygio 51 756 50 „Beveik Gydymas  inten- Perinatalinis
2002 (34), gydymo įstai- prarasti“ syviosios tera- mirtingu-
Didžioji ga / nenuro- atvejai pijos skyriuje mas – 14
Britanija, doma proc.
momentinis
M. N. Bhuin- Dvi gydymo 67 650 26 Sergamumas Gydymas  inten-
neain, 2001 įstaigos / sunkiomis nėš- syviosios tera-
(38), Airija, nenurodoma čiųjų ir gim- pijos skyriuje
momentinis dyvių ligomis
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          1          2        3         4       5           6           7
S. Duffy, Trečiojo lygio 20 800 19 Sergamumas Gydymas inten-
2001 (39), gydymo sunkiomis nėš- syviosios tera-
Airija, įstaiga / čiųjų ir gimdy- pijos skyriuje
momentinis nežinoma vių ligomis
A. Prual, Šešios gydy- 4 081 232 Sergamumas Diagnozė grin-
1998 (22), mo įstaigos / sunkiomis nėš- džiama klini-
Nigerija, nežinoma čiųjų ir gimdy- kinėmis diag-
momentinis vių ligomis nozėmis
G. D. Mantel, Keturios gydy- 13 854 147 Sergamumas Aiškūs klini-
1998 (14), mo įstaigos / ir ir sunkiomis kiniai kriterijai
2000 (13, 16, nenurodoma 26 152 359 ūminėmis Klasifikacija
40) Pietų Afri- nėščiųjų ir grindžiama or-
ka, momentinis, gimdyvių ganų disfunk-
prospektyvusis, ligomis cija ir gydymu
2 metų auditas
M. Waterstone, 25 ligoninės / 48 865 588 Sergamumas Klinikinės diag-
2001 (25), Di- mišri sunkiomis nėš- nozės pagrįstos
džioji Brtitani- čiųjų ir gim- remiantis labo-
ja, populiacinis, dyvių ligomis ratorinių tyrimų
prospektyvusis, duomenimis
atvejo-kontrolės
L. Bernis, Du regionai / 3777 261 Sergamumas Kriterijai pagal Lyginama
2000 (12), miesto sunkiomis nėš- klinikines diag- akušerinė pa-
Senegalas, čiųjų ir gim- nozes ar medici- galba ir ro-
populiacinis, dyvių ligomis nines interven- dikliai dvie-
prospektyvusis, cijas jų skirtingų
kohortinis regionų
V. Filippi, Gydymo 4291 353 „Beveik Neapibrėžti
1998 (23), įstaiga / prarasti“
Beninas, nenurodoma atvejai
momentinis
A. H. Khosla, Gydymo 5124 224 „Beveik Neapibrėžti
2000 (24), įstaiga / prarasti“
Indija, mišri atvejai
momentinis
2000 (18), Nacionaliniai – Sergamumas Klinikinės Skirtingų  ty-
Kanada, duomenys / sunkiomis nėš- diagnozės rimų duome-
ekologinis mišri čiųjų ir gim- nis pateikia

dyvių ligomis Kanados pe-
rinatalinės
priežiūros
sistemos spe-
ciali grupė,
naudodamasi
išrašymo iš
ligoninės duo-
menų baze

S. E. Geller, Gydymo – 319 164 atvejai Sunkių nėščių- Tyrimo tiks-
2002 (27), įstaiga / sergamumo jų ir gimdyvių las – „beveik
JAV, miesto sunkiomis nėš- ligų ir „beveik prarasto“ at-
momentinis čiųjų ir gimdy- prarastų“ atve- vejo apibrėži-

vių ligomis at- jų identifikaci- mo ir identifi-
vejai ir 22 „be- ja pagal ligas, kavimo proce-
veik prarasti“ sindromus, in- so sukūrimas
atvejai klasifi tervencijas naudojant spe-
kuoti naudojant cialiąją kie-
specialiąją kie- kybinę skalę
kybinę skalę
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          1          2        3         4       5           6           7
M. G. Schoon, Regionas / 34 100 163 „Beveik Aiškūs
1999 (15), mišri prarasti“ klinikiniai
Pietų Afrika, atvejai kriterijai
momentinis,
populiacinis
H. B. Vande- Regionas / 40 006 426 Sergamumas Klinikiniai Lyginami
cruys, nenurodoma ūmiomis sun- kriterijai skirtingų
2002 (16), kiomis nėščių- metų
Pietų Afrika, jų ir gimdyvių duomenys
ekologinis, ligomis
prospektyvusis
F. Girard, Regionas / 27 875 223 Sergamumas Pagrįstos
2001 (26) nenurodoma sunkiomis nėš- klinikinės
Prancūzija, čiųjų ir gim- diagnozės
momentinis dyvių ligomis
MOMS-B 13 Europos 182 589 1 843 Sergamumas Pagrįstos
tyrimas, šalių: Austrija, sunkiomis nėš- klinikinės
1998 (19, Belgija, Suo- čiųjų ir gim- diagnozės
21, 41), mija, Vengrija, dyvių ligomis
momentinis Airija, Italija,

Norvegija,
Prancūzija, Di-
džioji Britanija
ir kt. / mišri

A. Sahel, Dvi ligoninės / 5686 76 „Beveik Aiškūs kliniki-
2001 (32), mišri prarasti“ nių, laboratori-
Marokas, atvejai nių tyrimų
momentinis duomenys

„Beveik prarasti“ atvejai Pietų Afrikoje – tai ir tie
atvejai, kai buvo diagnozuota įvairių organų sistemos
disfunkcija nėščiosioms ir gimdyvėms (kraujagyslinė,
širdies, imunologinė, krešumo sistemos, inkstų, kvė-
pavimo organų), ir visos skubios histerektomijos, įvy-
kusios komplikacijos, kurių randasi sukeliant narkozę,
hospitalizavimas į intensyviosios terapijos skyrių (14).

Šiuose 15-koje tyrimų analizuotas paskutiniųjų tri-
jų nėštumo mėnesių komplikacijų (eklampsija, pre-
eklampsija, gyvybei pavojingas kraujavimas, sepsis,
gimdos plyšimas) dažnis. Tik Kanadoje bei Pietų Af-
rikoje užregistruota embolija ir trombembolija (11, 15,
16). Kai kurių šalių  tyrėjai gyvybei pavojingomis lai-
kė ir cezario pjūvio operaciją bei gimdymo distociją
arba negimdinį nėštumą (11, 12, 22–24). Didesnės
dalies tyrimų autoriai apsiribojo paskutiniųjų trijų
nėštumo mėnesių komplikacijomis, bet kai kurie ana-
lizavo ir sunkių pirmųjų nėštumo mėnesių kompli-
kacijų, kurių randasi dėl aborto, negimdinio nėštumo,
rodiklius (24, 16). Į tyrimus įtrauktos skirtingos sunkios
nėštumo ir gimdymo būklės, diagnozuotos taikant
skirtingus kriterijus, be to, nevienodai vertintas jų sun-
kumo laipsnis, ypač diagnozuojant gyvybei pavojingą

kraujavimą. Į didesnę dalį tyrimų įtrauktos būklės
atsižvelgus į klinikinius požymius (11, 16, 24–26),
dviejų tyrimų tyrėjai naudojo organų pažeidimo pa-
grįstus kriterijus (širdies, imunologinė, inkstų dis-
funkcija ir kt.) (14, 15). S. E. Geller su bendraaut.
(27) pagrindiniu tyrimo tikslu laikė specialios ko-
kybinės įvertinimo skalės sukūrimą sunkių nėštumo ir
gimdymo komplikacijų identifikavimui, klasifikavi-
mui ir jų sunkumo laipsnio įvertinimui.

Į sisteminę apžvalgą įtrauktų tyrimų kokybės
įvertinimas. Naudojanti Pasaulinės sveikatos organi-
zacijos nėščiųjų ir gimdyvių sergamumo ir mirtingu-
mo sisteminės apžvalgos rinkimo struktūrinę formą,
pagal aukščiau minėtus kriterijus vertinta tyrimų ko-
kybė. Dauguma tyrimų nekokybiški ir neatitinka ke-
liamų reikalavimų. Informacija apie nepatikimus duo-
menis (4 iš 24 tyrimų), gimdymo sąlygų aprašymas (6
iš 24) buvo ypač reti. Kiek mažiau nei pusės tyrimų
tyrėjų pateikti statistiškai apdoroti duomenys (10 iš
24). Trylika tyrimų atlikti naudojantis keleto šaltinių
duomenimis. Dažniausiai naudoti informacijos šaltiniai
buvo ligos istorijos, ligonių apklausos duomenys, įvai-
rios ligoninių duomenų bazės. S. E. Geller ir M.
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Waterstone su kolegomis duomenis rinko naudodamie-
si daugiau nei penkiais duomenų šaltiniais: ligos isto-
rijomis, gimdymų registravimo knygomis, gydytojų
rytinių aptarimų aprašymais, hospitalizavimo ir iš-
vykimo statistinėmis, operacinių duomenų bazėmis,
esančiomis ligoninėje, draudimo bendrovių prane-
šimais, ligonių transportavimo registrais (25, 27).
Duomenų rinkimo vietą bandė apibūdinti 18 iš 24
tyrėjų, tačiau dažniausiai informacija buvo minimali,
pvz., duomenys rinkti trečiojo lygio ligoninėje. Gydymo
įstaigos išsamesnis aprašymas (gimdymų skaičius,
intensyviosios terapijos palatų skaičius, kraujo per-
pylimo galimybės, anesteziologas, ligonių kontin-
gentas) buvo pateikti tik nedaugelyje tyrimų (3, 11,
12, 14, 26). Tiriamos būklės apibrėžimą pateikė 2/3
tyrimų tyrėjų, bet nėščiosios ir gimdyvės mirtį api-
būdina kaip sąlygotą nėštumo ir gimdymo komplikacijų
gerokai rečiau (11 iš 24). Tik Vakarų Afrikos šalyse
bei Didžiojoje Britanijoje atliktų tyrimų tyrėjai bandė
užregistruoti visas nėščiųjų ir gimdyvių mirtis identi-
fikuojant jas papildomais būdais (moterys stebėtos 42
dienas po gimdymo, tikrintos visos šalies mirčių duo-
menų bazės ir t. t.) (11, 12, 25).

Rezultatai ir jų aptarimas
Sunkių nėštumo ir gimdymo komplikacijų bei

nėščiųjų ir gimdyvių mirštamumo rodikliai pateikia-
mi į apžvalgą įtrauktuose tyrimuose. Devyniuose
tyrimuose „beveik prarastais“ atvejais laikytas nėščiųjų
ir gimdyvių gydymas intensyviosios terapijos skyriuje,
pateiktas jų dažnis bei priežastys. Hospitalizavimų į
šiuos skyrius struktūra analogiška nėščiųjų ir gimdyvių
mirčių priežastims, vyravo įvairios nėštumo bei gim-
dymo komplikacijos: kraujavimas, hipertenzinės būk-
lės, sepsis. Tačiau intensyviosios terapijos skyriuose

taip pat gydytos moterys ir dėl ligų, nesusijusių su
nėštumu ar gimdymu, pvz., atsitiktinės priežastys:
avarijos, nelaimingi atsitikimi, operacijos, onkologinės
ligos – tai nėra patikimi nėščiųjų ir gimdyvių serga-
mumo rodikliai. Be to, indikacijos nėščiosios hospi-
talizavimui į intensyviosios terapijos palatas įvairiose
šalyse ir net ligoninėse skirtingos. Dėl to hospita-
lizavimas negali būti objektyvus akušerinės pagalbos
vertinimo rodiklis.

Antrojoje lentelėje pateikiamas nėščiųjų ir gimdy-
vių gydymo intensyviosios terapijos skyriuose dažnis
bei mirštamumas skirtingose šalyse. Taigi pateikiami
skirtingų šalių tyrėjų minėti rodikliai gana panašūs –
svyruoja nuo 4 iki 17 hospitalizavimų iš 10 tūkst. gim-
dyvių. Tik Malaizija nurodo net keliolika kartų didesnį
hospitalizavimo dažnį (123 hospitalizavimai 10 tūkst.
gimdyvių) (28). Išskyrus Tunisą, kur kas trečia į in-
tensyviosios terapijos skyrių hospitalizuota nėščioji ar
gimdyvė miršta, kitose šalyse tokiame skyriuje gydytų
nėščiųjų ir gimdyvių mirštamumas labai panašus (3,7–
6 proc.) (29). Tai patvirtina šio rodiklio svarbą verti-
nant akušerinės pagalbos kokybę.

 Kas trejus metus Didžiojoje Britanijoje pateikiama
visų nėščiųjų ir gimdyvių mirčių analizė, o į 1997–
1999 metų leidinį „Kodėl nėščiosios ir gimdyvės
miršta?“ (angl. Why mothers Die?) jau įtraukti ir
„beveik prarasti“ atvejai. Nagrinėjami ir visi nėščiųjų
ir gimdyvių hospitalizavimo į intensyviosios terapijos
skyrių atvejai (30, 31). Išvadose nurodoma, jog tai yra
naudingas naujos gydymo taktikos efektyvumo įver-
tinimo būdas.

Didelių imčių tyrimų, apimančių įvairias „beveik
prarastų“ atvejų priežastis, paplitimo bei mirštamumo
rodikliai pateikiami trečioje lentelėje. Šiuos rodiklius
reikėtų lyginti atsargiai dėl kai kurių ypatybių. Dau-

2 lentelė. Nėščiųjų ir gimdyvių gydymo intensyviosios terapijos skyriuose dažnis  bei mirštamumas

Nėščiųjų ir gimdyvių Nėščiųjų ir gimdyvių
               Tyrimas             Šalis gydymo intensyviosios mirštamumas

terapijos skyriuose intensyviosios terapijos
dažnis (proc.) skyriuose (proc.)

T. F. Basket, 1998 (36) Kanada² 0,07 4,2
P. Koeberle, 2000 (35) Prancūzija¹ 0,17 nėra duomenų
M. N. Bhuinneain, 2001 (38) Airija¹ 0,04 nėra duomenų
S. Duffy, 2001 (39) Airija¹ 0,09 5,3
N. Sivalingam, 2002 (28) Malaizija¹ 1,23 nėra duomenų
D. J. Murphy, 2002 (34) Didžioji Britanija¹ 0,1 6
J. P. D. Souza, 2002 (37) Brazilija¹ 0,14 4,9
D. Ben Lataifa, 2002 (29) Tunisas³ 0,08 30

1kriterijus – gimdymų skaičius; 2kriterijus – nėštumų skaičius; 3kriterijus – gimusių gyvų naujagimių skaičius.
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3 lentelė. „Beveik prarastų“ atvejų ir atskirų sunkių nėštumo ir gimdymo komplikacijų dažnis (1)
ir mirštamumas (2) įvairiose šalyse

„Beveik
    Tyrimas prarasti“ Kraujavimas Sepsis Eklampsija Distocija

atvejai
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

A. Prual
(11), Rytų 6,7 3,1 0,1 30 3,1 2,8 0,1 33,.3 0,2 18 2,1 0 0,02 50
Afrika²
A. Prual
(22), 6,4 13,7 0,1 0 0,9 14,5 0,2 50 0,2 5,9 3,4 3,2 – –
Nigeris²
G. D. Mantel
(14), Pietų 1,1 20,4 – – 0,3 5,3 0,2 27,6 – – – – – –
Afrika¹
H. B. Vande-
cruys (16), 1,1 20 – – 0,8 – 0,7 – – – – – – 100
Pietų Afrika¹
M. Waterstone
(25), Didžioji 1,2 0,9 0,03 0 0,7 0,3 0,04 17,6 0,02 0 – – – –
Britanija¹
L. Bernis
(12), 7,1 5,4 – – 2,3 6 0,2 0 1,7 4,8 2,2 0 – –
Senegalas¹
Filippi V.
(23), 8,2 8,5 – – 2,3 9,2 0,4 21 1 4,7 4,5 3,6 – –
Beninas¹
A. H. Khos-
la  (24), 4,4 13,8 – – 1,3 9 0,7 26,3 1 52,4 – – – –
Indija¹ >1
Kanada 0,07 3,6 1 že- 2–12* žemas žemas 3–50 0,05– 5,8– – – 0,3– 3–30
(18)¹ mas 0,2 14 0,001
M. G. Schoon
(15),  Pietų 5,3 37,4 – – 0,06 27,3 0,03 72,7 – – – – 0,02 83,3
Afrika¹
F. Girard
(26), 0,8 0,5 – – 0,39 0,9 0,03 0 0,4 0 – – – –
Prancūzija¹
A. Sahel
(32), 1,4 0,7 0,2 0 0,2 40 0,05 0 0,4 0 – – – –
Marokas³
MOMS-B
tyrimas,
13 Europos 1,0 – – – 0,5 – 0,1 – 0,43 – – – – –
šalių¹
(19, 21, 41)

* Kai gimdyvei daroma cezario pjūvio operacija.
1kriterijus – gimdymų skaičius; 2 kriterijus – gimusių gyvų naujagimių skaičius;
3kriterijus – nėščiųjų ir gimdyvių hospitalizavimų skaičius.

Gimdos
plyšimas

Trombem-
bolija

gelyje tyrimų paplitimo ir mirštamumo rodikliai apskai-
čiuoti gimdymų skaičiui, tačiau kartais – gyvų gimusių
naujagimių skaičiui. Paplitimą lyginti sunku ir dėl to,

kad į tyrimus įtraukiamos skirtingos būklės. Įvairiose
šalyse sergamumo sunkiomis nėščiųjų ir gimdyvių
ligomis  dažnis yra panašus (nuo 0,8 iki 8,2 proc.).
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Mirštamumo rodiklis yra neabejotinai objektyvus
akušerinės pagalbos žymuo – tai nėščiųjų bei gimdyvių
mirčių skaičiaus ir nėščiųjų bei gimdyvių, patyrusių
gyvybei pavojingas komplikacijas, skaičiaus santykis,
kuriuo remiantis galima palyginti įvairių šalių rodiklius
bei įvertinti suteiktos pagalbos kokybę. Mirštamumo
nuo sunkių nėštumo ir gimdymo komplikacijų rodiklis
svyruoja nuo 0,02 iki 37 proc., t. y. labiau nei dažnis.

Rizika, jog nėščioji ar gimdyvė gali mirti, priklauso
nuo medicinos pagalbos kokybės. Mirštamumo ro-
dikliai aukšto ekonominio lygio ir žemesnio ekonominio
lygio pasaulio šalyse skiriasi. Visų Pietų Afrikoje at-
liktų tyrimų duomenimis, miršta viena iš penkių (14,
16) ar net viena iš trijų „beveik prarastiems“ atvejams
priklausančių nėščiųjų (32, 38), o Indijoje ir Nigerijo-
je miršta viena iš 11 nėščiųjų ir gimdyvių, patyrusių
gyvybei pavojingą būklę (22, 24). Aukšto ekonominio
lygio šalyse šis rodiklis dešimtis kartų mažesnis: Di-
džiojoje Britanijoje miršta viena iš 118, Prancūzijoje –
viena iš 222 sunkiai sergančių nėščiųjų ir gimdyvių
(25, 26). Sergamumo sunkiomis nėštumo ir gimdymo
ligomis rodikliai taip pat labai skiriasi ir jie priklauso
nuo šalies ekonominio, socialinio bei medicinos lygio:
Senegale, Nigerijoje – 4–8 proc., Didžiojoje Britanijoje,
Kanadoje, Prancūzijoje – 0,07–1,2 proc. (12, 18, 22,
25, 26). Akivaizdu, jog kuo geresnė medicinos pagalba,
tuo mažesnis nėščiųjų ir gimdyvių mirštamumas bei
sunkių nėštumo ir gimdymo komplikacijų skaičius.

Pasaulyje dar nesukurtas vieningas sunkių nėštumo
ir gimdymo komplikacijų struktūros modelis. Į visus
tyrimus, kaip komplikacija, įtraukiamas kraujavimas,
sepsis, eklampsija. Distocija ir cezario pjūvio opera-
cija laikomos gyvybei pavojingomis komplikacijomis
tik žemo ekonominio bei medicinos lygio šalyse.

Trombembolija neturi specifinių diagnostikos kri-
terijų, todėl ji dažniausiai neįtraukiama į „beveik pra-
rastų“ atvejų tyrimus, nors mirštamumas nuo jos pats
didžiausias, t. y. 30–100 proc. Trombembolijos dažnis
tirtas tik Kanadoje bei Pietų ir Vakarų Afrikoje (11,
15, 18). Kanadoje nuo jos miršta 3 proc. gydomų ir
net 30 proc. negydomų nėščiųjų ir gimdyvių, o Pietų
Afrikoje – net 83–100 proc. (11, 15, 16, 18).

Kraujavimo dažnis didžiausias (2–3 proc.) Vakarų
Afrikoje (įtraukti visi kraujavimų su kraujo perpylimu
atvejai), Benine, Senegale ir Kanadoje (kriterijai ne-
nurodyti) (11, 12, 18, 23). Tyrimų, kuriems atranka
buvo griežtesnė, duomenimis, kraujavimo dažnis gero-
kai mažesnis nei 1 proc. Didžiojoje Britanijoje atlikto
populiacinio tyrimo duomenimis, gyvybei pavojingas
kraujavimas, kai netenkama daugiau nei 1500 ml
kraujo, pasitaikė 0,03 proc. gimdyvių (25), o toks krau-
javimas Prancūzijoje diagnozuojamas dešimt kartų
dažniau, ir mirštamumas nuo jo taip pat tris kartus

didesnis (26). Benine, Nigerijoje ir Indijoje 1–2 iš 100
gimdymų komplikuojasi gyvybei pavojingu krauja-
vimu, net viena iš 11 nukraujavusių nėščiųjų ir gim-
dyvių miršta (22–24).

Sepsio dažnio skirtumai įvairiose pasaulio šalyse
nėra tokie dideli ir tai nulemia nevienodas akušerinės
pagalbos lygis. Afrikos šalyse sepsis diagnozuojamas
apie dešimt kartų dažniau (0,1–0,7 proc.) nei Didžio-
joje Britanijoje, Prancūzijoje, Kanadoje (11, 12, 14,
16, 18, 22, 23, 25, 26). Mirštamumo nuo sepsio ro-
dikliai dar akivaizdžiau rodo priežiūros kokybės ne-
tolygumus ir rodiklio reikšmingumą: Kanadoje, Sene-
gale, Prancūzijoje moterys nuo sepsio nemiršta, bet
Nigerijoje ir Pietų Afrikoje mirštamumas siekia 50–
72 proc. (12, 14, 18, 22, 26).

Indijoje miršta pusė eklampsiją patiriančių nėščių-
jų bei gimdyvių, kitose šalyse ši komplikacija gydoma
efektyviau ir mirštamumas svyruoja tarp 0–18 proc.
(11, 12, 18, 22–26, 32).

Gimdos plyšimo dažnis svyruoja tarp 0,01 ir 1 proc.,
bet gimdyvės, plyšus gimdai, miršta tik Vakarų Afrikos
šalyse (net viena iš trijų moterų). Kitų tyrimų duome-
nimis, gimdos plyšimas nėra mirtina komplikacija (11,
18, 22, 25, 32).

Akušerinės pagalbos, baigčių, rizikos veiksnių ver-
tinimas atliekant „beveik prarastų“ atvejų tyrimus.
Pastaraisiais metais pradėti skaičiuoti ne tik sergamu-
mo ar mirštamumo rodikliai, bet stengiamasi įvertinti
ir komplikacijų rizikos veiksnius bei akušerinės pa-
galbos kokybę. M. G. Schoon su bendraautoriais, atlik-
dami klinikinį auditą ligoninėse,  įvertino suteiktą aku-
šerinę pagalbą, kai nustatytas nėščiosios ar gimdyvės
„beveik prarastų“ ar mirties atvejis, pateikė išvadas
apie optimalią ar nepakankamą priežiūrą. Optimali
priežiūra buvo tik 35 proc., nepakankama – 14 proc.
atvejų. Tačiau skirtas gydymas ir akušerinė priežiūra
buvo klaidingi 51 proc. komplikuotų gimdymų ir tai
nulėmė blogą baigtį (15). Pietų Afrikoje H. B. Vanden-
cruys su bendraautoriais lygino, kaip specialios po-
veikio priemonės, taikomos nėščiųjų ir gimdyvių prie-
žiūrai gerinti, keičia minėtus rodiklius. Jie pateikė iš-
vadas: 40 proc. nėščiųjų, sergančių hipertenzija, ir 42
proc. gimdyvių, patyrusių kraujavimą, buvo suteikta
netinkama medicinos priežiūra (16). Toks nėščiųjų ir
gimdyvių medicinos pagalbos įvertinimo būdas įgalina
anksti pastebėti blogėjančius rodiklius, operatyviai
keisti sveikatos priežiūros strategiją (sukurti ir įdiegti
efektyvias gydymo metodikas, decentralizuoti ligo-
nines, padidinti intensyviosios terapijos palatų skaičių
ir kt.) ir taip sumažinti nėščiųjų ir gimdyvių mirtingumą
bei sergamumą. Atlikus daugiamatę analizę Senegale,
paaiškėjo, jog gimdyvę prižiūrint kvalifikuotai aku-
šerei, o ne pribuvėjai, mirštamumas sumažėja. Sunkių
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komplikacijų registruojama daugiau, tačiau jos anks-
čiau nustatomos, suteikiama skubesnė pagalba – tai ir
nulemia mažesnį mirštamumą (12).

Kohortinis prospektyvusis populiacinis tyrimas,
atliktas šešiose Vakarų Afrikos šalyse, apėmė 20326
gimdymus. Buvo vertinama 10 prognozinių veiksnių
svarba nustatant „beveik prarastų“ atvejų tikimybę.
Paaiškėjo, jog pagrindiniai veiksniai yra kraujavimas
gimdymo metu, aukštas kraujospūdis, jau darytas
cezario pjūvis, daugiavaisis nėštumas (11). M. Waters-
tone su bendradarbiais Didžiojoje Britanijoje išana-
lizavę 331 atvejį, kai nėščiosioms ir gimdyvėms buvo
diagnozuota gyvybei pavojinga būklė, nurodė tokius
svarbiausius šių būklių rizikos veiksnius: amžius –
daugiau nei 34 metai, esanti ar buvusi hipertenzija,
buvęs kraujavimas po gimdymo, cezario pjūvio ope-
racija, daugiavaisis nėštumas, socialinė padėtis, hos-
pitalizavimas iki gimdymo, antidepresantų ir geležies
preparatų vartojimas (25).

Keletas tyrėjų vertino ne tik sergamumo sunkiomis
nėščiųjų ir gimdyvių ligomis rodiklius, bet ir duomenis
apie vėlesnius šių moterų sveikatos sutrikimus. M.
Waterstone su bendraautoriais metus laiko stebėjo
sunkias komplikacijas nėštumo ir gimdymo metu pa-

tyrusias  moteris (33). Jie pateikė išvadas, jog sunkios
nėštumo ir gimdymo komplikacijos yra labai susijusios
su vėlesnėmis moters sveikatos problemomis. Tokios
moterys dažniau skubiai hospitalizuojamos (p<0,001)
bei gydomos ambulatoriškai (p<0,001), dažniau atsi-
randa ir seksualinių sutrikimų (p<0,001). D. J. Mur-
phy su bendrautoriais stebėjo 47 moteris, nėštumo ar
gimdymo metu gydytas intensyviosios terapijos
skyriuose, nuo 18 mėn. iki 12 metų. Visiškai pasveiko
62 proc. sunkiai sirgusių nėščiųjų ir gimdyvių, bet 32
proc. liko invalidės, o trys iš jų mirė (34).

Išvados
1. Sergamumas sunkiomis nėščiųjų ir gimdyvių

ligomis svyruoja nuo 0,8 iki 8,2 proc., mirštamumas –
nuo 0,02 iki 37 proc., tačiau dėl tyrimuose vartotų skir-
tingų „beveik prarastų“ atvejų sąvokų, identifikavimo
būdų, metodikų, rodiklių palyginimas gana ribotas.

2. Į „beveik prarastų atvejų“ struktūrą dažniausiai
įtraukiamas gyvybei pavojingas kraujavimas, sepsis,
hipertenzinės nėščiųjų būklės, gimdos plyšimas.

3. Būtina tobulinti registraciją sunkių nėščiųjų ir
gimdyvių ligų, sukurti sunkių nėščiųjų ir gimdyvių
ligomis terminą.

Systematic review on the incidence and prevalence of severe maternal morbidity*

Meilė Minkauskienė, Rūta Nadišauskienė, Žilvinas Padaiga1, Said Makari
Clinic of Obstetrics and Gynecology, Kaunas University of Medicine Hospital
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Summary. Objective. To summarize the prevalence and the incidence of serious morbidity from studies
reporting data on severe maternal morbidity and to compare study designs and definitions.

Methods. A literature search was used to identify relevant studies, which report data on prevalence/inci-
dence of severe complications during pregnancy, delivery and postpartum. For assessment of the quality of
studies a structured data collection form from World Health Organization for systematic review of maternal
mortality and morbidity was used. Incidence / prevalence and case-fatality ratios were extracted.

Results. In this review 24 studies were included, most of them – cross-sectional hospital based (16/24). In
ten studies data about one severe maternal condition (admissions to intensive care unit, and hysterectomy) was
presented, while fourteen studies dealt with multiple causes of severe maternal morbidity (rupture of uterus,
hemorrhage, sepsis, and hypertensive disorders of pregnancy). In these studies very different inclusion criteria
due to structure of diseases and severity were used.

Conclusions. The prevalence of severe maternal morbidity ranged from 0.07–8.23% and the case-fatality
ratio from 0.02–37%. Studies estimating the incidence of severe maternal morbidity have used different defini-
tions and ways of identification. Severe hemorrhage, sepsis and hypertensive disorders of pregnancy are the
commonly used “near-miss” conditions. Further work will be able to create clear definition and method of
identification.
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