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  EPiMAP Obstetrics    

European Practices in the Management of Accidental 

dural Puncture in Obstetrics: 
Ευρωπαϊκή προοπτική πολυκεντρική έρευνα παρατήρησης 

(observational audit) για την καταγραφή των τρεχουσών πρακτικών 
διαχείρισης ασθενών που υπέστησαν ατυχηματική τρώση της 

σκληράς μήνιγγας κατά τη διενέργεια επισκληριδίου.  
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Το ιατρικό πρόβλημα 
Η κεφαλαλγία μετά από τρώση της σκληράς (Post-dural puncture headache, PDPH) αποτελεί την πιο 
συχνή σοβαρή επιπλοκή της ατυχηματικής τρώσης της σκληράς μήνιγγας. Υπολογίζεται ότι περίπου 
10.000 γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποφέρουν ετησίως από ατυχηματική τρώση της σκληράς κατά 
την διενέργεια επισκληριδίου αναλγησίας για τοκετό.  
Τα αποδεικτικά στοιχεία που υποδεικνύουν ποια είναι η βέλτιστη πρακτική στη διαχείριση αυτής της 
επιπλοκής είναι ελάχιστα και περιορίζονται σε μικρές μη τυχαιοποιημένες μελέτες ή σειρές περιστατικών. 
Η πιο δημοφιλής τεχνική για την αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας μετά από τρώση της σκληράς μήνιγγας 
είναι το επισκληρίδιο εμβάλωμα αίματος (blood patch). Διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία από πολύ μικρές 
σειρές περιστατικών δείχνουν ποσοστά επιτυχίας 50-60%, που ανέρχονται στο 60-75% μετά την 
εφαρμογή δεύτερου επισκληρίδιου εμβαλώματος αίματος. Η αιτία της επιτυχίας ή της αποτυχίας των 
διαφόρων στρατηγικών διαχείρισης στην αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας μετά από τρώση σκληράς πρέπει 
να διερευνηθεί και να περιγραφεί.  

 
Στόχοι  
Οι σκοποί της μελέτης EPiMAP Obstetrics είναι:  
- να αναγνωριστούν οι παράγοντες κινδύνου που συντελούν στην αποτυχία του επισκληρίδιου 
εμβαλώματος αίματος στον μαιευτικό πληθυσμό για την αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας μετά από τρώση 
της σκληράς μήνιγγας.                                                                                                        
- να περιγραφούν οι Ευρωπαϊκές πρακτικές διαχείρισης της ατυχηματικής τρώσης της σκληράς μήνιγγας 
στον Μαιευτικό πληθυσμό. 

Σχεδιασμός 
Πρόκειται για προοπτική μελέτη παρατήρησης, πολυκεντρική, τύπου κοόρτης (σειράς) για τη διερεύνηση 
της κλινικής πρακτικής (prospective, observational, multi–centre, cohort audit). 

 
Κριτήρια συμμετοχής 
Όλες οι γυναίκες ≥ 18 ετών, που αναπτύσσουν τα κλασικά συμπτώματα της κεφαλαλγίας λόγω τρώσης 
της σκληράς μήνιγγας μετά από επισκληρίδιο τεχνική για αναλγησία φυσιολογικού τοκετού ή αναισθησία 
για τοκετό διά καισαρικής τομής. 

 
Κριτήρια αποκλεισμού 
Κεφαλαλγία λόγω τρώσης σκληράς μετά από σκόπιμη τρώση της σκληράς μήνιγγας με βελόνη 
υπαραχνοειδούς τεχνικής σε γυναίκες στις οποίες δεν παρατηρήθηκε ατυχηματική τρώση της σκληράς 
μήνιγγας με βελόνη επισκληριδίου. 
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Καταληκτικά σημεία  
Πρωτεύον καταληκτικό σημείο (Primary outcome) 
Να εξετάσουμε τους παράγοντες κινδύνου για την αποτυχία του επισκληρίδιου εμβαλώματος αίματος 
(blood patch) στην αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας μετά από τρώση σκληράς στον μαιευτικό πληθυσμό. Η 
αποτυχία θα ορίζεται ως απουσία μείωσης της έντασης του πόνου κατά τουλάχιστον 50% στις 24 ώρες 
μετά την εφαρμογή του blood patch, σε σύγκριση με τον χειρότερο πόνο πριν το blood patch ή με σκορ 
σε οπτική αναλογική κλίμακα πόνου (Visual Analogue Score, VAS  πόνου) >3 στις 24 ώρες. 

Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία (Secondary outcomes) 

1. Οι Ευρωπαϊκές πρακτικές στη διαχείριση της κεφαλαλγίας μετά από τρώση της σκληράς μήνιγγας           

2. Η επίπτωση σημαντικής κεφαλαλγίας μετά από τρώση της σκληράς και αποτυχίας της θεραπείας 

σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης 

3. Η χρονική στιγμή που εφαρμόζεται η διαδικασία του επισκληρίδιου εμβαλώματος αίματος (μετά τη 

διάγνωση της κεφαλαλγίας) και ο όγκος του αίματος που εγχύεται σε  σχέση με την επιτυχία ή 

αποτυχία της μεθόδου  

4. Επιπλοκές και ανεπιθύμητα αποτελέσματα του επισκληρίδιου εμβαλώματος αίματος (blood patch): 

Χρόνια κεφαλαλγία και οσφυαλγία, νευρολογικές βλάβες, έκπτωση στην ακοή ή όραση ή άλλες 

χρόνιες επιπτώσεις  

5. Η ποικιλομορφία στις πρακτικές για τη διαχείριση της ατυχηματικής τρώσης της σκληράς μήνιγγας 

σε διαφορετικές χώρες θα εκτιμηθεί 

Μέγεθος Δείγματος και Κέντρα 
Ο υπολογισμός του μεγέθους του δείγματος βασίστηκε στα αποτελέσματα μιας προηγούμενης μελέτης 
για το ποσοστό επιτυχίας (συμπεριλαμβανόμενης της μερικής και της πλήρους επιτυχίας) του πρώτου 
επισκληρίδιου εμβαλώματος αίματος (blood patch), η οποία βρέθηκε να είναι 73% όταν χορηγούνταν 15-
20 ml αίματος και 61% όταν χορηγούνταν 10-15 ml αίματος (Paech et al 2011). Με αυτά τα αναμενόμενα 
ποσοστά επιτυχίας, το Fisher's exact test με 0.050 επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας διπλής 
κατεύθυνσης (two-sided) θα έχει 80% ισχύ στο να ανιχνεύσει τη διαφορά μεταξύ αυτών των ομάδων όταν 
το μέγεθος δείγματος της κάθε ομάδας είναι 256. Αυτό δίνει συνολικά 512 ασθενείς στους οποίους 
εφαρμόστηκε επισκληρίδιο εμβάλωμα αίματος (blood patch). Εντούτοις, υπολογίζεται ότι στο 50% των 
ασθενών με κεφαλαλγία λόγω τρώσης της σκληράς εφαρμόζεται blood patch, σήμερα. Γι’αυτό το λόγο, 
πρέπει να συγκεντρώσουμε κατά προσέγιση 1024 ασθενείς με κεφαλαλγία λόγω τρώσης της σκληράς 
ώστε περίπου στους 512 ασθενείς να έχει εφαρμοστεί blood patch. H συλλογή  περιστατικών θα ξεκινήσει 
τον Ιανουάριο 2016 και θα τελειώσει όταν ο στόχος του αριθμού ασθενών εκπληρωθεί.  

 
Χρηματοδότηση  
Η μελέτη EPiMAP Obstetrics χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από μια επιχορήγηση (grant) της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναισθησιολογίας–Δίκτυο Κλινικής Έρευνας (European Society of 
Anaesthesiology Clinical Trial Network, ESA CTN ). Ο σκοπός της ESA CTN είναι να παρέχει υποδομές 
για κλινική έρευνα στα πεδία της Αναισθησίας, του Πόνου, της Εντατικής Θεραπείας και της Επείγουσας 
Ιατρικής μέσω διεθνικών Ευρωπαϊκών μελετών συνεργασίας. 
 
Περισσότερες πληροφορίες; 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω e-mail με τον Επικεφαλής Ερευνητή Anil Gupta στο: anil.gupta@ki.se 

(email) ή με το Τμήμα Έρευνας της ESA στο research@esahq.org ή  EPIMAP@esahq.org 
 
 
 

Περαιτέρω πληροφορίες: 

www.esahq.org/research  
EPIMAP@esahq.org 

 
Για την εγγραφή του Ιδρύματός σας, 
συμπληρώστε online τη φόρμα “Call 

for Centres form” 
www.esahq.org/ctnform 

Register your Institution now!  
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