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1. SANTRAUKA 

 

Edita Treiklerytė – Varškienė. „Cezario pjūvio operacijos skubumo kategorijos įtaka 

anestezijos metodo pasirinkimui ir anestezijos atlikimo greičiui“. Magistro baigiamasis darbas.  

 

Tikslas – Nustatyti anestezijos metodo pasirinkimą priklausomai nuo cezario pjūvio operacijos (CPO) 

skubumo ir įvertinti su anestezija susijusių laiko intervalų trukmę taikant bendrąją ir spinalinę nejautrą 

kiekvienoje skubumo kategorijoje. 

Uždaviniai – Nustatyti kiekvienos skubumo kategorijos dažniausias CPO indikacijas ir pasirinkto 

anestezijos metodo sąsajas su skubumo kategorijomis. Apskaičiuoti ir įvertinti bendrosios bei 

spinalinės anestezijų indukcijos laiką (AIL), atvykimo į operacinę – vaisiaus gimimo (AGI), 

sprendimo operuoti priėmimo – atvykimo (SAI) ir vaisiaus gimimo laiko (SGI) intervalus ir nustatyti 

sąsajas tarp SGI ir naujagimio būklės pagal Apgar skalę, vaisiaus vandenų spalvą bei virkštelės pH 

skirtingose skubumo kategorijose. 

Tyrimo metodas – buvo atlikta retrospektyvinė 1541 CPO analizė. CPO pagal skubumą buvo 

suskirstytos į 4 kategorijas ir kiekvienoje jų buvo palyginti laiko intervalai: AIL, AGI, SAI ir SGI. 

CPO metu buvo taikyta bendroji, spinalinė ir epidurinė anestezija. Statistinė analizė atlikta naudojant 

IBM SPSS Statistics 24.0 programą. Statistinis ryšys vertintas taikant Chi kvadrato ir Mann-Whitney 

U testą. Skirtumai laikyti statistiškai reikšmingais, kai p<0,05. 

Rezultatai – Bendroji anestezija pirmoje skubumo kategorijoje pasirinkta 54,1 % (n=67) atvejų, 

spinalinė anestezija antroje – ketvirtoje skubumo kategorijose – atitinkamai 55,2 % (n=190), 76,3 % 

(n=328) ir 93,7 % (n=603). Pirmos skubumo kategorijos AIL SA atveju yra 6,15 ± 1,11 min, BA – 

2,07 ± 1,85, o SGI – 32,63 ± 18,67 min. Antros skubumo kategorijos AIL SA atveju 6,83 ± 2,13 min, 

BA – 4,03 ± 4,21 min, SGI – 47,97 ± 20,67 min. 

Išvados – skirtingose skubumo kategorijose vyravo skirtingos CPO indikacijos. Esant pirmai CPO 

skubumo kategorijai dažniau pasirenkama bendroji anestezija (BA), o esant antrai – ketvirtai – 

spinalinė anestezija (SA). Pirmoje skubumo kategorijoje, taikant BA AIL, AGI, SAI ir SGI yra 

mažesni nei taikant SA. 

Rekomendacijos – nustatytų greitos sekos SA procedūros ir skubumo kategorijų indikacijų protokolų 

naudojimas; platesnio ir standartizuoto laiko intervalų pildymo protokolo naudojimas ir visais atvejais, 

kai nepasiekiamas SGI standartas, turėtų būti įvardintos vėlavimo priežastys, stengiantis jas pašalinti ar 

sumažinti jų įtaką. 
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2. SUMMARY 

 

Edita Treiklerytė – Varškienė. „The influence of urgency category for caesarean section to 

the type and speed of anaesthesia“. Master’s Thesis 

 

The aim of the study is to evaluate the choice of anaesthesia method relating to urgency category and 

examine timing differences between general and spinal anaesthesia in different ceasarean section 

urgency categories. 

The task of the research: Evaluate the distribution of caesarean section (Cs) indication according to 

urgency categories and identify the influence of chosen method of anaesthesia in different urgency 

categories. Analyse the average anaesthesia induction time (AIT), the interval from patients entrance 

to the operating room to baby delivery (ADI), the interval from decision to operate on to entrance to 

the operating room (DAI), the interval from decision to operate on to baby delivery (DDI) and identify 

the influence of DDI and neonatal outcomes, according to Apgar scores, the color of amniotic fluid 

and umbilical cord pH in different urgency categories. 

Methods: retrospective analysis of 1541 Cs was made. The operations were divided into four urgency 

categories and time intervals of AIT, ADI, DAI and DDI were compared. It was made general, spinal 

or epidural anaesthesia. Data were analysed with SPSS 24.0, was used χ2 test and Mann-Whitney U 

test. The level of statistical significance was p<0.05. 

Results: General anaesthesia was chosen 54.1 % (n=67) in urgency-1 category, spinal anaesthesia – 

55.2 % (n=190), 76.3 % (n=328) and 93.7 % (n=603) in urgency-2,3 and 4 categories respectively. 

The mean AIT of spinal anaesthesia is 6.15 ± 1.11 min, general anaesthesia - 2.07 ± 1.85 min and the 

mean DDI is 32.63 ± 18.67 min in urgency-1 category. The mean AIT of spinal anaesthesia is 6.83 ± 

2.13 min, general anaesthesia – 4.03 ± 4.21 min and the mean DDI is 47.97 ± 20.67 min in urgency-2 

category. 

Conclusion: there was different indications for CS in various urgency categories. General anaesthesia 

was the most preferred anaesthesia method in urgency-1 category and spinal anaesthesia for the rest of 

three of them. AIT, ADI, DAI and DDI was shorter when general anaesthesia was used compared with 

spinal anaesthesia in urgency-1 category. 

Recommendations: rapid sequence spinal anaesthesia and indication for CS urgency categories 

protocols usage, wider and standardised documentation of anaesthesia timing intervals and if DDI 

interval is not commited – identify, documentate and eliminate all reasons of delay. 
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6. SANTRUMPOS 

 

AGI– laiko intervalas nuo gimdyvės atvykimo į operacinę iki naujagimio gimimo  

AIL – anestezijos indukcijos laikas  

angl. – angliškai  

BA – bendroji anestezija 

CPO – cezario pjūvio operacija 

EA – epiduralinė anestezija 

GSSA – greitos sekos spinalinė anestezija 

HSV – herpes simplex virusas 

JKKS – Jungtinės Karalystės Klinikinis Siektinumas 

KMI – kūno masės indeksas 

KTG – kardiotokograma 

LSMUL KK – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 

m – imties vidurkis 

min – minutės 

n – tiriamųjų skaičius 

p – stebimas reikšmingumo lygmuo 

r – imties koreliacijos koeficientas  

SA – spinalinė anestezija 

SAI – laiko intervalas nuo sprendimo operuoti priėmimo iki gimdyvės atvykimo į operacinę  

SGI – laiko intervalas nuo sprendimo operuoti priėmimo iki naujagimio gimimo  

SI – statistiškai nereikšminga  

SN – vidutinis kvadratinis (standartinis) nuokrypis 

ŽIV – žmogaus imunodeficito virusas 
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7. SĄVOKOS  

 

Distocija – užsitesęs, lėtai progresuojantis ar sustojęs gimdymas dėl priežasčių, tiesiogiai susijusių su 

gimdymo procesu. 
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8. ĮVADAS 

 

Visame pasaulyje daugėja nėštumų, užbaigiamų cezario pjūvio operacijomis. Didėjantis jų 

skaičius yra aktuali tema ir kelia nemažai diskusijų pasauliniu mąstu [1, 2]. Lucas ir kiti nurodo, kad 

įtariant ūmų vaisiaus būklės blogėjimą, naujagimis turėtų gimti kuo greičiau, o idealiu atveju, 

atsižvelgiant į vaisiaus ir nėščiosios būklę, ne vėliau kaip per 30 minučių nuo tokios būklės atsiradimo 

[3]. Tinkamo anestezijos būdo pasirinkimas cezario pjūvio operacijos metu turi įtakos ne tik gimdyvės 

bei vaisiaus (naujagimio) būklei, bet yra svarbus ir visam personalui. Atsižvelgiant į naudos ir rizikos 

santykį vaisiui bei motinai, regioninė anestezija dažniausiai yra pirmo pasirinkimo metodas cezario 

pjūvio operacijų metu [4]. Bendroji nejautra yra susijusi su didesniu gimdyvių sergamumu ir 

mirštamumu, tačiau pirmoje skubumo kategorijoje, kai iškyla tiesioginė grėsmė gimdyvės ir vaisiaus 

gyvybėms, tai dažniausiai pasirenkamas anestezijos metodas, tikintis trumpesnio laiko iki naujagimio 

gimimo [5, 6]. Jeigu spinalinės ir bendrosios anestezijų indukcijos laikas reikšmingai nesiskirtų, 

spinalinė anestezija daugeliu atvejų galėtų būti priimtinesnė ir saugesnė alternatyva [7]. 

Pagrindinis tyrimo tikslas yra nustatyti anestezijos metodo pasirinkimą pagal skubumo 

kategoriją bei įvertinti laiko skirtumus tarp bendrosios ir spinalinės anestezijų kiekvienoje skubumo 

kategorijoje, palyginant vidutinį anestezijos indukcijos, gimdyvės atvykimo į operacinę – vaisiaus 

gimimo bei sprendimo operuoti priėmimo – gimdyvės atvykimo į operacinę ir vaisiaus gimimo laiko 

intervalus.  
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9. DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

9.1. Darbo tikslas: 

 

Nustatyti anestezijos metodo pasirinkimą priklausomai nuo cezario pjūvio operacijos 

skubumo ir įvertinti su anestezija susijusių laiko intervalų trukmę taikant bendrąją ir spinalinę nejautrą 

kiekvienoje skubumo kategorijoje. 

 

 

9.2. Darbo uždaviniai: 

 

1. Nustatyti kiekvienos skubumo kategorijos dažniausias cezario pjūvio operacijų indikacijas. 

2. Nustatyti pasirinkto anestezijos metodo sąsajas su CPO skubumo kategorijomis. 

3. Apskaičiuoti ir įvertinti bendrosios bei spinalinės anestezijų indukcijos laiką, atvykimo į operacinę – 

vaisiaus gimimo, sprendimo operuoti priėmimo – atvykimo ir vaisiaus gimimo laiko intervalus 

kiekvienoje skubumo kategorijoje. 

4. Nustatyti sąsajas tarp SGI ir naujagimio būklės pagal Apgar skalę 1 ir 5 minutę po gimimo, vaisiaus 

vandenų užteršimo mekonijumi bei virkštelės pH pirmoje ir antroje skubumo kategorijose. 
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10. LITERATŪROS APŽVALGA 

 

10.1. Cezario pjūvio operacijų anestezija 

 

Anestezija CPO metu turi būti tinkama ir saugi motinai bei vaisiui (naujagimiui), tačiau dėl 

nėštumo metu pakitusios moters anatomijos ir fiziologijos, tai gali būti tikras iššūkis anesteziologui – 

reanimatologui [8]. Ji skirstoma į dvi pagrindines grupes: bendrąją ir regioninę, o pastaroji į spinalinę 

ir epidurinę, anestezijas. CPO yra unikali, nes gydytojas vienu metu turi du pacientus. Gimdyvės 

saugumo užtikrinimas yra svarbiausias tikslas, tačiau tinkamas anestezijos valdymas apima ir gimdos 

kraujotakos bei vaisiaus oksigenacijos užtikrinimą. Taip pat svarbu pasirinkti tokius anestetikus, kurie 

minimaliai veiktų vaisiaus (naujagimio) gyvybines funkcijas [9]. 

 

 

10.1.1. Regioninė anestezija 

 

Pastaraisiais metais pripažinta, kad regioninė anestezija gimdyvei yra žymiai saugesnė nei 

bendroji, kuri turėtų būti naudojama tik išimtiniais atvejais [10]. Akušerijoje – ginekologijoje 

regioninė anestezija, nesant kontraindikacijų, yra pirmo pasirinkimo metodas dėl savo saugumo ir 

mažesnio nepageidaujamo poveikio, be to, gimdyvės CPO metu dažniausiai nori būti sąmoningos ir 

matyti savo gimstantį naujagimį. Vis dėl to, daugkartiniai arba užtrukę bandymai atlikti spinalinę 

anesteziją gali lemti ilgesnį SGI ir su tuo susijusias neigiamas pasekmes vaisiui (naujagimiui) [7]. 

Absoliučios regioninės anestezijos kontraindikacijos yra moters atsisakymas, sepsis, alergija, padidėjęs 

intrakranijinis spaudimas, kraujo krešėjimo sutrikimai ir kvalifikuoto personalo ar reikiamos įrangos 

trūkumas [11]. Vieno dūrio (angl. Single-shot) spinalinė anestezija tapo populiariausiu ir patrauklausiu 

CPO metodu, nes greitai ir patikimai sukelia centrinę regioninę blokadą [10, 12]. 

Tuo tarpu epidurinė anestezija, kuri nesiskiria nuo epidurinės analgezijos, skirtos gimdymo 

skausmui malšinti, reikalauja puikių anesteziologo – reanimatologo įgūdžių ir laiko. Ji dažniau 

pasirenkama norint sumažinti spinalinės anestezijos hipotenzinį poveikį, todėl vis labiau populiarėja 

kombinuota spinalinė – epidurinė anestezija [12].  

 

 

10.1.2. Bendroji anestezija 
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Bendroji nejautra CPO metu dažniausiai pasirenkama skubių operacijų atveju, kai nėra 

pakankamai laiko atlikti regioninę anesteziją [13]. Nors manoma, kad BA yra saugesnė alternatyva 

gimdyvės kraujavimo metu, yra duomenų, kad inhaliuojami anestetikai gali sukelti visišką gimdos 

atsipalaidavimą ir didinti pogimdyvinio kraujavimo riziką [14, 15]. BA taikymo ribojimas, tobulesnės 

pagalbinės priemonės sudėtingų intubacijų metu bei kruopšti kvėpavimo ir kardiovaskulinės sistemų 

stebėsena lėmė sumažėjusį gimdyvių mirštamumą [16]. Beckmann ir Calderbank atlikę tyrimą nustatė, 

kad BA yra susijusi su ankstyvuoju išnešiotų naujagimių mirtingumu, gimusių po 1 skubumo 

kategorijos CPO dėl įtartos nestabilios vaisiaus būklės, nors AIL ir buvo trumpesnis. Šie duomenys 

turėtų iškelti dar didesnę diskusiją tarp akušerių – ginekologų ir anesteziologų, dėl tinkamai pasverto 

naudos ir rizikos santykio, renkantis CPO anestezijos metodą [17]. 

 

 

10.2. Cezario pjūvio operacijų klasifikacija pagal skubumo kategorijas 

 

CPO klasifikacija į planines ir skubias operacijas yra nepakankama, nes kai kurios būklės, 

priklausančios skubių operacijų grupei gali reikalauti greitesnio sprendimų priėmimo ir veiksmų 

atlikimo nei kitos. Toks CPO klasifikavimas riboja surinktų duomenų palyginimą ir jų teikiamą naudą 

tiek vietiniu, tiek nacionaliniu mąstu. Ideali klasifikacija turėtų būti lengvai pritaikoma įvairioms 

klinikinėms situacijoms, patikima ir pagrįsta. Lucas su kolegomis pagal skubumą CPO suskirstė į 4 

kategorijas: 1) kritiška (angl. Emergency), 2) neatidėliotina ( anlg. Urgent), 3) skubi atidėta (anlg. 

Scheduled), 4) planinė (angl. Elective) [3]. Tai yra dažniausiai naudojama CPO skubumo kategorijų 

klasifikacija, kuri naudojama ir LSMUL KK Akušerijos ir ginekologijos klinikoje. Van Dillen ir kitų 

pasiūlyta 4 skubumo kategorijų klasifikacija panaši, tačiau yra platesnė, tikslesnė ir su detalesnėmis 

rekomendacijomis. Šios klasifikacijos tikslas yra sumažinti medicinos personalo bendravimo 

problemas, susijusias su CPO skubumo įvertinimu, ir nustatyti būkles, kurios priklauso 1 kategorijai, 

palengvinti duomenų rinkimą, jų palyginimą bei išeičių analizę [18]. Huissoud su kolegomis pateikė 3 

skubumo kategorijų klasifikaciją pagal spalvų skalę: žalia – neskubi (SGI iki 1 valandos), geltona – 

skubi (SGI iki 30 min), raudona – nepaprastai skubi (SGI iki 15 min) [19]. Nicopolous ir bendraautorių 

pasiūlyta CPO skubumo kategorijų klasifikacija: 1) kritinė (angl. Crash), SGI 10-20 min, 2) 

neatidėliotina (angl. Urgent), SGI iki 30 min, 3) skubi (angl. Emergency), SGI iki 2 valandų, 4) 

planinė (angl. Elective), be nustatyto laiko limito [20].  

 

 

10.3. Laiko intervalas nuo sprendimo priėmimo iki naujagimio gimimo (SGI) 
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Tinkami 1 ir 2 skubumo kategorijos SGI vis dar lieka ginčytini. Jungtinės Karalystės 

Klinikinio Siektinumo (JKKS) (angl. National Institute of Clinical Excellence) gairės nurodo, kad 1 

skubumo kategorijos CPO neturėtų užtrukti ilgiau nei 30 min, o viršytas 75 min sprendimo – gimimo 

laiko intervalo standartas, ypač esant pavojui vaisui ar motinai, sietinas su prastomis išeitimis [22]. 

Gupta su kolegomis nustatė, kad viršytas laiko limitas neigiamų pasekmių turi tik motinai, bet ne 

naujagimiui [23]. Pearson su bendraautoriais teigia, kad nustatytas SGI 30 min standartas yra 

tinkamas, tačiau taip pat nepastebėjo, jog viršytas laiko limitas turėtų neigiamos įtakos naujagimių 

vystymuisi. Esant antrai CPO skubumo kategorijai, kai operacijos indikacijos yra ūmus vaisiaus 

distresas, nepavykęs gimdymo sužadinimas ar instrumentinis gimdymo užbaigimas, esant kraujavimui 

dėl placentos, nustatytas SGI 75 min standartas taip pat tinkamas, tačiau neapsaugo naujagimio nuo 

acidozės, asfiksijos ar vystymosi sutrikimų. Esant kitoms 2 skubumo kategorijos CPO indikacijoms, 

nenustatyta, kad ilgesnis SGI turi neigiamos įtakos [24]. 

 

 

10.4. Greitos sekos spinalinė anestezija 

 

Kinsella ir kiti atliktame tyrime lygino 1 CPO skubumo kategorijos laiko intervalų skirtumus 

tarp bendrosios ir spinalinės anestezijų. Norėdami sumažinti anestezijos indukcijos laiką jie sukūrė  

„greitos sekos spinalinės anestezijos“ (GSSA) protokolą. Ši seka išskirtinė tuo, kad negalima liestis 

prie gimdyvės, nes naudojamos tik sterilios pirštinės, bet ne chalatas, vartojamas paprastesnis vaistų 

derinys ir ribojamas bandymų skaičius, leidžiama pradėti operaciją dar prieš pilnai suveikiant 

spinalinio tarpo blokui, o atsiradus problemoms ar vėluojant, visada būtų pasiruošta bendrajai 

anestezijai. Reikėtų nepamiršti, kad GSSA reikalauja nepaprasto medicinos darbuotojų 

bendradarbiavimo [7]. Hori su kolegomis suprasdami koks svarbus komandinis darbas, pirmiausiai su 

GSSA supažindino akušerius, pediatrus ir neonatologus bei slauges, kad kiekvienas išsiaiškintų savo 

vaidmenį kuriant ir laikantis GSSA protokolo. Buvo atliekamos simuliacijos, kad medicinos 

darbuotojai įsisamonintų skirtumus tarp planiškai atliekamos spinalinės anestezijos ir GSSA [25]. Vis 

dėl to, atliktos apklausos rodo, kad net 73 % Anglijoje praktikuojančių anesteziologų lankė GSSA 

taikymo kursus, tačiau tik 9 % respondentų naudotų šią techniką klinikinėje praktikoje, o 22 % dėl to 

nėra įsitikinę. Šiuo metu GSSA Jungtinėje Karalystėje nėra naudojama nacionaliniu mąstu dėl 

paplitusios nuomonės, kad spinalinė anestezija negali būti tokia pat greita kaip bendroji. Taip pat, 

kritikuojama ir mažo sterilumo užtikrinimo praktika [26]. 
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11. TYRIMO METODIKA 

 

Gavus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bioetikos centro leidimą (Nr. BEC-MF-183, 

išduotas 2016-01-07), buvo atlikta retrospektyvinė cezario pjūvio operacijų, atliktų 2013 – 2015 metais 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (LSMUL KK) Akušerijos ir 

ginekologijos klinikoje, analizė. Iš klinikoje pildytų žurnalų apie atliekamas CPO buvo surinkti 3097 

gimdyvių duomenys, tačiau dėl ribotų archyvo resursų, pakankamai duomenų, reikalingų analizei, 

surinkta tik iš 1541 gimdyvės ligos istorijos. Surinkti gimdyvių demografiniai duomenys: amžius, ūgis, 

svoris iki nėštumo, svorio prieaugis, nėštumų ir gimdymų skaičius, dabartinio nėštumo savaitė, į 

grupes suskirstytos dažniausios cezario pjūvio operacijos indikacijos. Neišnešiotais laikyti naujagimiai 

gimę iki 37 savaitės. Kūno masės indeksas (KMI) buvo apskaičiuotas remiantis tiriamųjų ūgio ir 

svorio duomenimis prieš nėštumą (kg/m
2
). Atsižvelgiant į gimdyvės ir vaisiaus būklę, cezario pjūvio 

operacijos pagal skubumą buvo suskirstytos į 4 kategorijas pagal Lucas ir bendraautorius [3]. 

Kiekvienoje kategorijoje buvo apskaičiuoti ir palyginti laiko intervalai: 1) anestezijos indukcijos laikas 

(AIL); 2) nuo gimdyvės atvykimo į operacinę iki naujagimio gimimo (AGI), 3) nuo sprendimo atlikti 

CPO iki gimdyvės atvykimo į operacinę (SAI), 4) nuo sprendimo operuoti priėmimo iki naujagimio 

gimimo (SGI). Pagal SGI CPO suskirstytos į grupes: pirmoje skubumo kategorijoje – 1) ≤30 min, 2) 

>30 min, antroje – 1) ≤75 min ir 3) >75 min. CPO metu buvo taikyta bendroji ir regioninė anestezija, o 

pastaroji suskirstyta į spinalinę ir epidurinę. Kadangi gimdyvės su epidurine anestezija, jau turėjo 

įvestą kateterį, skirtą gimdymo skausmui malšinti, lyginant AIL, AGI, SAI ir SGI nebuvo įtraukiamos 

į tiriamųjų imtį. Naujagimių būklė vertinta pagal Apgar balus pirmą ir penktą minutę po gimimo 

(atlieka gydytojai neonatologai), pH iš virkštelės duomenis bei vaisiaus vandenų spalvą (priedas nr. 1). 

Tiriamųjų duomenys buvo koduojami naudojant ,,Microsoft Excel 2010” programą. Statistinė analizė 

buvo atlikta naudojant IBM SPSS Statistics 24.0 programą. Kokybinių duomenų statistinis ryšys 

vertintas taikant χ2 testą. Kiekybinių duomenų statistinis ryšys vertintas taikant nepriklausomų imčių 

Mann-Whitney U testą. Taikant parametrinius kriterijus, kiekybinių požymių rezultatai pateikti kaip 

vidurkis (m) bei skliausteliuose nurodant vidutinį standartinį kvadratinį nuokrypį (SN). Kokybinių 

požymių rezultatai aprašyti pateikiant tiriamųjų skaičių (n) bei skliausteliuose nurodant santykinį dažnį 

išreiškiant procentais (%). Skirtumai laikyti statistiškai reikšmingais, kai p<0,05. 
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12. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

 

12.1. Bendra tiriamųjų charakteristika 

 

Tiriamąją grupę sudarė 1541 gimdyvė, kuriai buvo atlikta cezario pjūvio operacija. Amžiaus 

vidurkis 30,7 ± 5,4 m. Pirmas nėštumas buvo 34,6 % (n=533), antras – 33,2 % (n=512), trečias – 16,4 

% (n=252), ≥ketvirtas – 15,8 % (n=244) tiriamųjų. Pirmas gimdymas buvo 44,3 % (n=682), antras – 

37,8 % (n=583), trečias – 12,7 % (n=196), o ≥ketvirtas – 5,2 % (n=80). Vidutinė nėštumo trukmė CPO 

metu buvo 38,07 ± 2,79 savaičių. Išnešiotų naujagimių buvo 83,0 % (n=1279), neišnešiotų – 17,0 % 

(n=262) CPO atvejų. Prieš nėštumą tiriamųjų KMI vidutiniškai buvo 27,29 ± 5,9 kg/m
2
, o vidutinis 

svorio prieaugis nėštumo metu siekė 14,67 ± 6,51 kg. 

 

 

12.2. Dažniausios cezario pjūvio operacijų indikacijos skirtingose skubumo kategorijoje 

 

Dėl rando gimdoje ar skausmo jo vietoje CPO atlikta 27,6 % (n=426), distocijos – 34,3 % 

(n=528), nestabilios vaisiaus būklės ar vaisiaus hipoksijos – 11,9 % (n=183), vaisiaus netaisyklingos 

padėties – 10,2 % (157), motinos patologijos – 10,6 % (n=163), kraujavimo iš gimdymo takų ar 

placentos pirmeigos – 3,4 % (n=53), placentos atšokos – 0,6 % (n=10), nepavykusio gimdymo 

sužadinimo arba jo neprogresavimo – 0,6 % (n=10), iškritusios virkštelės – 0,5 % (n=7) ir vaisiaus 

patologijos – 0,3 % (n=4) visų CPO atvejų. Dažniausios CPO indikacijos kiekvienoje skubumo 

kategorijoje apibendrintos 1 lentelėje.  

 

1 Lentelė. Cezario pjūvio operacijų indikacijų pasiskirstymas pagal pagal skubumo kategorijas. 

 

 

CPO indikacijos: 

1 

skubumo 

kategorija 

(n=124) 

2 skubumo 

kategorija 

(n=344) 

3 skubumo 

kategorija 

(n=430) 

4 skubumo 

kategorija 

(n=643) 

Randas gimdoje ar/ir skausmas rando 

vietoje, n (%) 
1 (0,8) 3 (0,9) 87 (20,2) 335 (52,1) 

Distocija, n (%) 8 (6,5) 179 (52,0) 244 (56,7) 97 (15,1) 

Įtariama nestabili vaisiaus būklė, vaisiaus 

hipoksija, n (%) 
61 (49,2) 103 (29,9) 17 (4,0) 2 (0,3) 

Vaisiaus netaisyklinga padėtis, n (%) 4 (3,2) 10 (2,9) 24 (5,6) 119 (18,5) 
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Motinos patologija, n (%) 5 (4,0) 30 (8,7) 47 (10,9) 81 (12,6) 

Kraujavimas iš gimdymo takų, n (%) 29 (23,4) 14 (4,1) 5 (1,2) 5 (0,8) 

Placentos atšoka, n (%) 9 (7,3) - 1 (0,2) - 

Nepavykęs gimdymo sužadinimas, 

neprogresuojantis gimdymas, n (%) 
- 5 (1,5) 4 (0,9) 1 (0,2) 

Iškritusi virkštelė, n (%) 7 (5,6) - - - 

Vaisiaus patologija, n (%) - - 1 (0,2) 3 (0,5) 

   

Pietų Australijos Motinos ir Naujagimio paslaugų 2010 m. standartai (angl. Standards for 

Maternal & Neonatal Services in SA 2010) pirmos CPO skubumo kategorijos indikacijomis 

rekomenduoja laikyti virkštelės iškritimą, nepavykusį instrumentinį gimdymą, esant nestabiliai 

vaisiaus būklei, motinos širdies priepuolį, vaisiaus bradikardiją, negrįžtamus kardiotokogramos (KTG) 

pokyčius, kai vaisius turi gimti per 30 min, placentos atšoką ir placentos pirmeigą su masyviu 

kraujavimu, antros – negrįžtamus KTG pokyčius, tačiau vaisiui saugu gimti per 60 min, vaisiaus 

netaisyklingą padėtį, trečios – neprogresuojantį gimdymą, vaisiaus netaisyklingą padėtį ankstyvų 

sąrėmių metu, suplanuotą CPO, prasidėjus sąrėmiams, motinos būklę, kurią būtina stabilizuoti (pvz. 

preeklampsija), ketvirtos – planinės CPO [27]. Van Dillen ir bendraautoriai pirmajai skubumo 

kategorijai, kai gręsia pajovus moters ir vaisiaus gyvybėms, priskiria panašias būkles: ūmų vaisiaus 

distresą, vaisiaus bradikardiją, virkštelės iškritimą, placentos atšoką, gimdos plyšimą ir pan., antrajai – 

netaisyklingą padėtį natūralaus gimdymo metu, nepavykusį gimdymo sužadinimą, trečiajai – 

prasidėjus sąrėmiams gimdyvei, kuriai suplanuota CPO, o ketvirtajai – būkles, dėl kurių CPO 

atliekamos planiškai – buvusias gimdos operacijas, sėdynės pirmeigą, daugiavaisį nėštumą, kai pirmas 

vaisius netinkamoje padėtyje, esant ŽIV, HSV infekcijoms ir kt. [18]. Tuo tarpu mūsų tyrimo metu 

CPO indikacijos nebuvo priskiriamos skubumo kategorijai pagal jokį patvirtintą protokolą, todėl tos 

pačios indikacijos buvo priskiriamos skirtingoms skubumo kategorijoms pagal subjektyvų gydytojo 

akušerio – ginekologo vertinimą. Tokia ydinga praktika ir sprendimo argumentavimo bei klinikinių 

duomenų stoka trukdo objektyviai vertinti ir lyginti rezultatus su jau atliktais tyrimais. 

 

 

12.3. Pasirinkto anestezijos metodo sąsajos su CPO skubumo kategorijomis 

 

CPO anestezijos pasirinkimas kiekvienoje skubumo kategorijoje apibendrintas 2 lentelėje.  
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2 Lentelė. Taikyti anestezijos būdai skirtingose CPO skubumo kategorijose 

Skubumo 

kategorija 

Bendroji anestezija, 

n (%) 

Spinalinė anestezija, 

n (%) 

Epidurinė 

anestezija, n (%) 

P reikšmė, 

χ2 testas 

1, (n=124) 67 (54,1)* 35 (28,2) 22 (17,7) *<0,001 

2, (n=344) 34 (9,9) 190 (55,2)* 120 (34,9) *<0,001 

3, (n=430) 36 (8,4) 328 (76,3)* 66 (15,3) *<0,001 

4, (n=643) 37 (5,8) 603 (93,7)* 3 (0,5) *<0,001 

*χ2 testas 

 

Tyrimo metu nustatyta, kad pirmoje skubumo kategorijoje dažniau pasirenkama BA (54,1 %), 

o kitose – SA. Lim ir kolegų teigimu BA 1 skubumo kategorijos CPO metu pasirenkama daugiau nei 

90 % atvejų [28]. Tokį BA pasirinkimo skirtumą pirmoje skubumo kategorijoje galėjo lemti klaidingas 

būklės interpretavimas arba klaida dokumentacijoje, kai iš tikrųjų yra mažesnio skubumo kategorija ir 

pasirenkama SA. Pagrindinė priežastis kodėl pirmos skubumo kategorijos CPO metu pasirenkama BA 

gali būti senas įsitikinimas, kad tai saugesnis ir greitesnis anestezijos metodas bei baimė pabandyti 

atlikti GSSA [7]. Paskutiniame CMACE pranešime buvo aptartas gimdyvės mirties atvejis, susijęs su 

kvėpavimo takų komplikacijomis BA metu, nors ji turėjo funkcionuojantį epidurinės anestezijos 

kateterį [29]. 

 

 

12.4. Bendrosios ir spinalinės anestezijų AIL, AGI, SAI ir SGI palyginimas kiekvienoje skubumo 

kategorijoje 

 

Pirmos skubumo kategorijos CPO, kurių SGI yra ≤30 min buvo atlikta 61,8 %, iš kurių 80,6 

% (n=54) BA ir 23,5 % (n=8) SA metu, o >30 min – 38,2 %, iš kurių 19,4 % (n=13) BA ir 76,5 % 

(n=26) SA atveju (p<0,001). Antros skubumo kategorijos CPO, kurių SGI yra ≤75 min buvo atlikta 

93,2 %, kurių metu 86,7 % (n=26) atvejų buvo taikyta BA ir 90,1 % (n=146) – SA, o >75 min – 6,8 % 

visų CPO, kurių metu 13,3 % (n=4) atvejų taikytą BA ir 9,9 % (n=16) – SA (p>0,05). AIL, AGI, SAI 

ir SGI laiko intervalai taikant bendrinę ir spinalinę anestezijas skirtingose skubumo kategorijose 

pateikti 3 lentelėje. 

 

3 Lentelė.Laiko intervalai (min) taikant bendrinę ir spinalinę anesteziją skirtingose CPO skubumo 

kategorijose. 

Skubumo 

kategorija 

Anestezijos 

būdas 

Anestezijos 

indukcija 

(min) 

Atvykimas- 

gimimas 

(min) 

Sprendimas-

atvykimas 

(min) 

Sprendimas- 

gimimas (min) 
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1 

Spinalinė,  

m ± SN 
6,15 ± 1,11 20,46 ± 4,98 26,50 ± 17,10 32,63 

± 

18,67 

46,76 ± 

19,74 

Bendroji,  

m ± SN 
2,07 ± 1,85* 12,15 ± 5,25* 13,31 ± 12,01* 

25,46 ± 

13,34* 

2 

Spinalinė, 

 m ± SN 
6,83 ± 2,13 22,64 ± 5,19 26,27 ± 18,30 47,97 

± 

20,67 

48,30 ± 

20,18 

Bendroji,  

m ± SN 
4,03 ± 4,21* 18,21 ± 5,69* 28,33 ± 20,70 

46,17 ± 

23,41 

3 

Spinalinė,  

m ± SN 
7,18 ± 2,46 24,19 ± 5,73 35,74 ± 24,51 59,28 ± 25,47 

Bendroji,  

m ± SN 
2,83 ± 2,24* 20,08 ± 6,79* 31,84 ± 23,85 52,08 ± 26,34 

4 

Spinalinė, 

 m ± SN 
9,50 ± 4,52 26,12 ± 5,80 46,11 ± 18,50 67,11 ± 20,63 

Bendroji,  

m ± SN 
9,92 ± 7,51 21,95  ± 5,76* - - 

*p<0,001, Mann-Whitney U testas 

 

Apskaičiuoti laiko intervalai gali skirtis dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui: gimdyvės 

informavimo ir sutikimo gavimo, jos perkėlimo į operacinę, pasiruošimo anestezijai, daugkartinių SA 

bandymų, chirurginės komandos vėlavimo ir skirtingo gimdyvės būklės interpretavimo ir priskyrimo 

skubumo kategorijai. Įdomu tai, kad esant pirmai skubumo kategorijai SAI yra beveik du kartus 

ilgesnis spinalinės nei bendrosios anestezijos metu ir labai panašus į antros skubumo kategorijos tokį 

patį laiko intervalą. Galima manyti, kad taip galėjo nutikti dėl neobjektyviai įvertintos CPO skubumo 

kategorijos, kai vietoje antros skubumo kategorijos buvo dokumentuojama pirma. 

Yra nemažai abejojančių, kad esant pirmai cezario pjūvio operacijos skubumo kategorijai, 

efektyvi spinalinė anestezija gali būti pasiekta taip pat greitai, kaip ir bendroji. Tyrimo metu nustatyta, 

kad BA AIL yra 2,07 min, o SA – 6,15 min, tačiau tai galėjo lemti skirtingos procedūrų atlikimo 

sąlygos, nes BA atliekama jau pasiruošus chirurginei komandai ir paruošus operacinį lauką, tuo tarpu 

SA metu pirmiau atliekama anestezija, o tik vėliau ruošiamas operacinis laukas. Be to, gydytojai gali 

skirtingai vertinti operacijos skubumą, o pasirinkus BA veiksmai atliekami greičiau nei SA metu, 

siekiant sumažinti tiesioginį slopinantį intraveninių medikamentų poveikį vaisiui (naujagimiui). 

Kathirgamanathan ir kolegų tyrime vidutinis anestezijos indukcijos laikas buvo 1,56 min BA atveju ir 

8,52 min SA atveju. Vis dėl to, trūksta įtikinamų įrodymų, kad šie nustatyti laiko skirtumai turi 

reikšmingos įtakos naujagimių išeitims. Be to, aklas anestezijos laiko trumpinimas gali lemti 

neigiamas pasekmes ir pačiai motinai [30].   

 Pirmos kategorijos AGI tarp BA ir SA vidutiniškai skiriasi 8 min. Popham su kolegomis ištyrę 

444 pirmos CPO skubumo kategorijos atvejus nustatė vidutinį 7 minučių skirtumą tarp BA ir SA 

skaičiuodami laiką nuo gimdyvės atvykimo į operacinę iki naujagimio gimimo [31]. 
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Tyrimo metu nustatyta, kad pirmos kategorijos SGI SA metu yra 46,76 min. Kinsella ir 

bendraautoriai, taikydami GSSA įrodė, kad SGI gali būti toks pat greitas kaip ir BA atveju. Jų tyrimo 

metu SGI buvo 22,5 ± 5,9 min [7], trumpesnis nei mūsų tyrimo metu apskaičiuotas 25,46 min SGI BA 

metu. Hori su bendraautoriais atlikto GSSA bandymo metu gavo 20 min SGI, tačiau skirtingai nei 

Kinsella ir bendraautoriai, tyrimą atliko simuliacijų principu [7, 25]. Nustatytas pirmos skubumo 

kategorijos 21 min SGI skirtumas tarp BA ir SA yra žymiai didesnis nei Beckmann ir Calderbank 

nustatytas 8 min SGI skirtumas, gautas tiriant 533 1 skubumo kategorijos atvejus [17]. 

Dviejų Indijos tyrimų gauti SGI rezultatai buvo 38,2 ± 12,5 min [32] ir 42,6 ± 19,4 min [33]. 

Cerbinskaitė ir kt. nustatė 32 ± 13 min SGI. [34]. Kolås ir kiti nustatė mažiausią pirmos skubumo 

kategorijos SGI, jis tesiekia 11,08 min [35]. Gupta ir kolegų atliktas tyrimas atskleidė, kad tik 42,4 % 

pirmos kategorijos CPO nuo sprendimo priėmimo yra atliekamos per ≤30 min, o vidutinis SGI – 37,2 

± 17,4 min [23]. Mūsų tyrimo metu nustatyta, kad 61,8 % pirmos skubumo kategorijos CPO nuo 

sprendimo priėmimo yra atliekamos per ≤30 min, o vidutinis SGI yra 32,63 ± 18,67 min. Fuhrmann ir 

kolegų tyrimas įrodė, kad vykdant pirmos skubumo kategorijos CPO komandos veiksmų kursus, CPO 

nuo sprendimo priėmimo įvykdomų iki 30 min padidėjo nuo 74,0 % (prieš mokymus) iki 87,5 % (po 

mokymų) [36]. Nakintu ir Murokora yra ne veltui įsitikinę, kad pagrindiniai veiksniai, užtikrinantys 

greitą CPO atlikimą yra medicininės komandas mokymas ir tarpusavio bendradarbiavimas, 

anesteziologinės komandos ir operacinės galimybės [37]. 

 

 

12.5. Vaisiaus būklės vertinimas 1 ir 2 skubumo kategorijose  

 

Duomenys apie naujagimio būklės pagal Apgar skalę 1 ir 5 minutę po gimimo, vaisiaus vandenų 

užteršimo mekonijumi bei virkštelės pH sąsajas su SGI pirmoje ir antroje skubumo kategorijose 

pateikti 4 ir 5 lentelėse. 

 

4 lentelė. Išnešiotų ir neišnešiotų naujagimių būklė pagal Apgar 1 ir 5 minutę po gimimo, pH ir 

vaisiaus vandenų užteršimą mekonijumi pirmoje skubumo kategorijoje  

 Apgar, 

min 

Apgar balai 1 skubumo kategorija 

 P reikšmė 

SGI ≤30 min SGI >30 min 

Išnešioti 

 

1’ 
<7 balai, n (% ) 12 (75) 4 (25) >0,05 

≥7 balai, n (% ) 33 (58,9) 23 (41,1) >0,05 

5’ 
<7 balai, n (% ) 3 (75) 1 (25) >0,05 

≥7 balai, n (% ) 42 (61,8) 26 (38,2) >0,05 

pH <7,2, n (%) 9 (69,2) 4 (30,8) >0,05 

Mekonijumi užteršti vaisiaus 10 (50) 10 (50) - 
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vandenys,  n (%) 

Neišnešioti 

 

1’ 
<7 balai, n (% ) 21 (75) 7 (25) >0,05 

≥7 balai, n (% ) 10 (43,5) 13 (56,5) >0,05 

5’ 
<7 balai, n (% ) 8 (72,7) 3 (27,3) >0,05 

≥7 balai, n (% ) 23 (57,5) 17 (42,5) >0,05 

pH <7,2,  n (%) 3 (50) 3 (50) - 

Mekonijumi užteršti vaisiaus 

vandenys,  n (%) 
3 (50) 3 (50) - 

*χ2 testas 

 

5 lentelė. Išnešiotų ir neišnešiotų naujagimių būklė pagal Apgar 1 ir 5 minutę po gimimo, pH ir 

vaisiaus vandenų užteršimą mekonijumi antroje skubumo kategorijoje  

 Apgar, 

min 

Apgar balai 2 skubumo kategorija 

 P reikšmė 

SGI ≤75 min SGI >75 min 

Išnešioti 

 

1’ 
<7 balai, n (%) 14 (100) - - 

≥7 balai, n (%) 232 (96,3) 9 (3,7) >0,05 

5’ 
<7 balai, n (%) 1 (100) - - 

≥7 balai, n (%) 245 (96,5) 9 (3,5) >0,05 

pH <7,2, n (%) 21 (95,5) 1 (4,5) >0,05 

Mekonijumi užteršti vaisiaus 

vandenys, n (%) 
61 (95,3) 3 (4,7) >0,05 

Neišnešioti 

 

1’ 
<7 balai, n (%) 13 (92,9) 1 (7,1) >0,05 

≥7 balai, n (%) 31 (73,8) 11 (26,2) >0,05 

5’ 
<7 balai, n (%) 2 (100) - - 

≥7 balai, n (%) 42 (77,8) 12 (22,2) >0,05 

pH <7,2, n (%) 8 (100) - - 

Mekonijumi užteršti vaisiaus 

vandenys,  n (%) 
2 (66,7) 1 (33,3) >0,05 

*χ2 testas 

 

Keletas atliktų studijų nustatė, kad esant ≤30 min. SGI. naujagimių išeitys yra prastesnės ir 

didesnė perinatalinės mirties rizika [19, 35, 38]. Todėl, panašu, kad rekomenduojamas ≤30 min. SGI 

standartas negarantuoja geresnių išeičių naujagimiui, o viršytas 30 min. SGI standartas netgi galėtų 

pagerinti naujagimių išeitis [23]. Rashid and Nalliah teigia, kad rekomenduojamas 30 min. SGI 

standartas klinikinėje praktikoje neturėtų būti siektina taisyklė, nes nėra stiprių įrodymų apie jo 

praktiškumą ir reikšmę neigiamoms naujagimių išeitims [39] 

Tyrimo metu nenustatyta reikšmingų sąsajų tarp SGI ir APGAR 1 ir 5 minutę. Gupta ir kolegos 

taip pat to nenustatė. Jų tyrimo metu 73,3 % naujagimių turėjo ≥7 APGAR balus 1 minutę po gimimo 

ir jų vidutiniai SGI buvo ilgesni nei naujagimių, kurių APGAR 1 min. <3 balai [23]. 
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13. IŠVADOS 

 

1. Pirmos skubumo kategorijos CPO dažniausiai buvo atliekamos dėl įtariamos nestabilios vaisiaus 

būklės, vaisiaus hipoksijos, kraujavimo iš gimdymų takų, antros – dėl distocijos ir įtariamos nestabilios 

vaisiaus būklės, vaisiaus hipoksijos, trečios – dėl distocijos ir rando gimdoje ar (ir) skausmo rando 

vietoje, o ketvirtos – dėl rando gimdoje ar (ir) skausmo rando vietoje ir vaisiaus netaisyklingos 

padėties. 

2. Esant pirmai CPO skubumo kategorijaidažniau pasirenkama bendroji, o esant antrai, trečiai ir 

ketvirtai – spinalinė anestezija. (pagal χ2 kriterijų, p<0,001) 

3. Pirmoje skubumo kategorijoje, taikant bendrąją anesteziją AIL, AGI, SAI ir SGI yra mažesni nei 

taikant spinalinę anesteziją (p<0,05), antroje ir trečioje – mažesni tik AIL ir AGI (p<0,05), ketvirtoje–

mažesnis AGI (p<0,05, taikytas Mann-Whitney U testas) 

4. Reikšmingų sąsajų tarp SGI ir naujagimio būklės pagal Apgar skalę 1 ir 5 minutę po gimimo, 

vaisiaus vandenų užteršimo mekonijumi bei virkštelės pH pirmoje ir antroje skubumo kategorijose 

nenustatyta. 
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14. PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 

 

1. Visi LSMUL KK Akušerijos ir ginekologijos klinikos komandos nariai turėtų būti apmokyti atlikti 

GSSA pagal nustatytą procedūros protokolą.  

2. Kadangi tyrimo metu nustatyta, kad tos pačios indikacijos gali būti priskirtos skirtingoms skubumo 

kategorijoms, turėtų būti užtikrintas atidesnis indikacijų priskyrimas skubumo kategorijai ir būklių ar 

sąlygų dokumentavimas, kurios turi įtakos tam tikros skubumo kategorijos pasirinkimui. Taip pat, 

turėtų būti paruoštas protokolas arba bendru susitarimu priimtas CPO indikacijų skirstymas pagal 

skubumo kategorijas stengiantis išvengti subjektyvios vertinančio gydytojo nuomonės.  

3. Tyrimo atlikimo metu ligos istorijose buvo nurodamas gimdyvės atvykimo į operacinę laikas, 

anestezijos bei operacijos pradžios laikas ir naujagimio gimimo laikas, o AIL, AGI, SAI ir SGI buvo 

apskaičiuoti savarankiškai. Kadangi sprendimo priėmimo laikas dažniausiai buvo interpretuojamas 

subjektyviai pagal randamus paskutinius įrašus ligos istorijose, norint objektyviai vertinti SGI ir kitus 

intervalus, reikėtų gydytojams prieš CPO pateikti platesnį bei standartizuotą laiko intervalų pildymo 

protokolą. 

4. Lengvesniam duomenų palygininimui šalies bei internacionaliniu mąstu galėtų būtų vedama 

ataskaita, kurioje registruojamas SGI ir vertinama ar atitinka ≤30 min (1 skubumo kategorijos) ir ≤75 

min (2 skubumo kategorijos) laiko standartus. Taip pat turėtų būti dokumetuojamos visos atsiradusios 

neigiamos pasekmės motinai ir vaisiui CPO perioperaciniu laikotarpiu. 

5. Visais atvejais, kai nepasiekiamas SGI standartas, turėtų būti įvardintos vėlavimo priežastys, 

stengiantis jas pašalinti ar sumažinti jų įtaką. 
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16. PRIEDAI 

 

Priedas nr. 1.  

Duomenų rinkimo protokolas 

 

 

 


