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Βασικά  συστήματα που  
εμπλέκονται στη μετάβαση 

 Καρδιαγγειακό 

 Αναπνευστικό 

 Ενδοκρινικό 

 Αιμοποιητικό 



Εμβρυικό Καρδιαγγειακό σύστημα 

Βασικές αγγειακές δομές: 

 Φλεβώδης πόρος 

 Ωοειδές τρήμα 

 Αρτηριακός πόρος 

 



Εμβρυική 
κυκλοφορία 

Παράκαμψη ήπατος 

Παράκαμψη πνευμόνων 



Νεογνικό Καρδιαγγειακό σύστημα 

1. Απομάκρυνση πλακούντα 

2. Έναρξη πνευμονικής κυκλοφορίας  

3. Διακοπή ενδομήτριων συνδέσεων (ανατομική ή λειτουργική) 

 

 Φλεβώδης πόρος: μηχανική απόφραξη, σύμπτυξη φλεβικών 

τοιχωμάτων 

 Ωοειδές τρήμα: λειτουργική απόφραξη 

 Αρτηριακός πόρος: λειτουργική απόφραξη λόγω αύξησης της 

οξυγόνωσης και έλλειψης της προσταγλανδίνης Ε2 από τον 

πλακούντα 



Συστηματική 
και 
πνευμονική 
κυκλοφορία 



Συνιστάται: 

Καθυστερημένη απολίνωση ομφαλίου λώρου 

 Αύξηση αιμοσφαιρίνης και σιδήρου στα τελειόμηνα 

νεογνά 

 Σταθεροποίηση κυκλοφορίας και όγκου ερυθρών 

αιμοσφαιρίων στα πρόωρα νεογνά 

 Πιθανή αύξηση εμφάνισης ίκτερου 



Εμβρυικό Αναπνευστικό σύστημα 

 Οι πνεύμονες ενδομητρίως είναι γεμάτοι με υγρό: 

 Έκκριση από πνευμονικό επιθήλιο (πνευμονοκύτταρα 
τύπου 2) 

 Πλούσιο σε ιόντα Cl- 

 Έκκριση λόγω ενεργών διαύλων Cl- 

 Απαραίτητο για την ανάπτυξη των πνευμόνων 

 

 

 Η ανταλλαγή αερίων ενδομήτρια πραγματοποιείται 
στον πλακούντα 

 

 



Νεογνικό Αναπνευστικό σύστημα 

 Απομάκρυνση του ενδοπνευμονικού υγρού 

Α) Δια του στόματος και της μύτης 

Β) Με απορρόφηση από τα  πνευμονικά αγγεία και  

Γ) από τα  λεμφαγγεία 

 Με τις πρώτες αναπνοές 

 Μετατροπή του πνευμονικού επιθηλίου σε απορροφητικού 

τύπου με ενεργείς διαύλους Να+ 

 Ρύθμιση από κορτιζόλη εμβρύου και θυρεοειδικές ορμόνες 

    μητέρας 

 

 



  Αύξηση της έκκρισης επιφανειοδραστικού παράγοντα 

Α) Από τη διαδικασία του τοκετού (έκκριση κορτιζόλης) 

Β) Από την έκπτυξη των πνευμόνων με αέρα (τάση) 

  Βελτιώνει την ευενδοτότητα των πνευμόνων 

 

 Δεδομένα για την αναπνοή του νεογνού 

 Σταθεροποίηση ενός  πιο τακτικού ρυθμού αναπνοής από αυτόν του 

εμβρύου 

  Η ανταλλαγή αερίων σταθεροποιείται στα 2 λεπτά στα περισσότερα 

νεογνά μετά τον τοκετό. 

 Η αύξηση του καρδιακού ρυθμού είναι ο καλύτερος κλινικός δείκτης 

επιτυχούς αερισμού 

 

 



Νεογνικό Αναπνευστικό σύστημα 
 

Αποδεκτοί κορεσμοί οξυγόνου μετά τη γέννηση 

 

1 minute: 60%–65%  

2 minutes: 65%–70%   

3 minutes: 70%–75%   

4 minutes: 75%–80%   

5 minutes: 85%–90%   

10 minutes: 85%–95%  



Μεταβολές Ενδοκρινικού συστήματος(1) 

Α) Κορτιζόλη 

 Βασική ρυθμιστική ορμόνη για τη φυσιολογική μετάβαση του 

εμβρύου στην εξωμήτριο ζωή 

 Απότομη αύξηση επιπέδων από τη διαδικασία του τοκετού 

 Συμβολή σε πολλές φυσιολογικές αλλαγές πχ. Τ4 σε Τ3, έκκριση 

κατεχολαμινών, μεταβολισμός γλυκόζης στο ήπαρ κλπ 

 Ενεργοποίηση διαύλων Να+ για απομάκρυνση του 

ενδοπνευμονικού υγρού 

 



Προσοχή : Σε εκλεκτική καισαρική τομή δεν παρατηρείται η αναμενόμενη 

αύξηση της κορτιζόλης με αρνητικές συνέπειες για τα επιμέρους συστήματα 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΜΒΡΥΙΚΗΣ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ 



Β) Κατεχολαμίνες 

 Μεγάλη αύξηση επινεφρίνης και νορεπινεφρίνης μερικά λεπτά 

μετά τη γέννηση και την απολίνωση του ομφαλίου λώρου 

 Ευθύνονται για: α) την αύξηση της πίεσης του αίματος    

                                             μετά  τη γέννηση  

                                         β) μεταβολισμό γλυκόζης και 

                                             λιπαρών οξέων                 

                                         γ) θερμογένεση 

 Προσοχή σε καισαρική τομή και πρόωρα νεογνά μπορεί να 

μειωθεί η έκκριση κατεχολαμινών 

 

Μεταβολές Ενδοκρινικού συστήματος(2) 



Γ) Θυρεοειδικές ορμόνες 

 Αύξηση TSH, T3, T4 και μείωση rT3 

 Αύξηση Τ3 και Τ4 ως απάντηση σε έκκριση κορτιζόλης, 

απολίνωση ομφαλίου λώρου και πτώση της θερμοκρασίας 

 Σκοπός η ωρίμανση όλων των συστημάτων  

Μεταβολές Ενδοκρινικού συστήματος(3) 



Εμβρυικό Αιμοποιητικό σύστημα 

 Εμβρυική αιμοσφαιρίνη: HbF (α2γ2) 

 Υψηλότερη συγγένεια με το οξυγόνο 

 Κορεσμός:  max 80% 

 Καλύτερη η αιμάτωση του εγκεφάλου 

 





Νεογνικό Αιμοποιητικό σύστημα 

  Νεογνική (ενήλικη) αιμοσφαιρίνη: HbA (α2β2) 

 Αύξηση σύνθεσης β αλυσίδας αιμοσφαιρίνης 

 Πλήρης αντικατάσταση HbF: 4-6 μήνες 



Θερμορύθμιση νεογνού 

 Η λιπόλυση του φαιού λιπώδους ιστού ρυθμίζεται 

από νορεπινερφίνη 

Υπεύθυνο ένζυμο: UCP1 

 Περιφερική αγγειοσυστολή 

 Αύξηση θυρεοειδικών ορμονών και κορτιζόλης 

Ενίσχυση λιπόλυσης 



Προβλήματα κατά τη γέννηση(1) 

Α) Παθολογικές καταστάσεις της μητέρας 

 Διαβήτης 

 Υπέρταση 

 Καρδιακή ή αναπνευστική νόσος 

 Σοβαρή αναιμία 

κλπ 



Προβλήματα κατά τη γέννηση(2) 

Β) Πριν τον τοκετό 

 Ενδομήτρια υπολειπόμενη αύξηση (IUGR) 

 Ανωμαλίες του πλακούντα 

 Εμβρυομητρική μετάγγιση 

 Προεκλαμψία 

 Πολύδυμες κυήσεις 

 Έκθεση σε ουσίες 

 



Προβλήματα κατά τη γέννηση(3) 

Γ) Κατά τη διάρκεια του τοκετού 

 Χοριοαμνιονίτιδα 

 Εμβρυικό στρες 

 Πρόπτωση ομφαλίου λώρου 

 Κεχρωσμένο αμνιακό υγρό 

 Δυστοκία ώμων 

 Πρόωρη ρήξη εμβρυικών υμένων 

 



Προβλήματα κατά τη γέννηση(4) 

Δ) Νεογνικά προβλήματα 

 Προωρότητα 

 Παράταση κύησης 

 Συγγενείς διαμαρτίες 

 Τραύμα κατά τη γέννηση 
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