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Η προβλεπτική και 
διαγνωστική αξία 

της υπερηχογραφικής
εκτίμησης του 

κατώτερου τοιχώματος 
της μήτρας σε προσπά-
θεια κολπικού τοκετού
μετά από προηγηθείσα

καισαρική τομή 

Περίληψη
Παρά την ύπαρξη αρκετών δεδομένων στη διεθνή βιβλιογραφία

σχετικά με την ασφάλεια της προσπάθειας κολπικού τοκετού
(ΚοΤ) μετά από προηγηθείσα καισαρική τομή (ΠΚΤ), η παρου-
σία ουλής στη μήτρα αποτελεί τη συχνότερη αιτία εκλεκτικής
καισαρικής τομής (ΚΤ) παγκοσμίως. Ο μεγάλος αριθμός ΠΚΤ
σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα επιπλοκών όπως χαμηλή
πρόσφυση πλακούντα, διεισδυτικό πλακούντα, ρήξη μήτρας,
μετεγχειρητικό ειλεό κ.ά. Οι επιπλοκές αυτές μπορεί να οδηγή-
σουν σε δυσμενή έκβαση της κύησης, ή ακόμη και σε ακρωτη-
ριαστικές επεμβάσεις ενώ ευθύνονται για ένα σημαντικό μέρος
της νεογνικής και - κυρίως - της μητρικής νοσηρότητας και
θνητότητας. Η αύξηση διεθνώς της συχνότητας των ΚΤ μεγεθύ-
νει σημαντικά το πρόβλημα αυτό. Βασισμένοι σε μια σειρά με-
γάλων κλινικών μελετών που καταγράφουν την ασφάλεια της
προσπάθειας ΚοΤ μετά από ΠΚΤ, προωθείται και ενθαρρύνεται
η επιλογή αυτή, εφόσον βέβαια υπάρχουν οι κατάλληλες μαιευ-
τικές προϋποθέσεις αλλά και η επιθυμία-συναίνεση του ζευγα-
ριού. Σημαντικό και χρήσιμο στοιχείο για την ασφαλή εκτέλεση
ΚοΤ μετά από ΠΚΤ είναι η υπερηχογραφική εκτίμηση του κα-
τώτερου προσθίου τοιχώματος της μήτρας (ΚΤΜ) και ειδικότε-
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ρα όσον αφορά είτε στην εκτίμηση του πάχους
της ουλής ή στην παρουσία ελλείμματος των
ιστών. Όπως προκύπτει από σειρά μελετών
στην βιβλιογραφία, η αρνητική προγνωστική
αξία της υπερηχογραφικής εκτίμησης του ΚΤΜ
για επιπλοκές σχετιζόμενες με αυτή την επιλογή
του τρόπου τοκετού ξεπερνά το 90%, ενώ η θετι-
κή προγνωστική αξία καθώς και η ευαισθησία
και ειδικότητα της μεθόδου είναι επαρκώς υψη-
λές. Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζουμε
τα νεώτερα δεδομένα που αφορούν την προβλε-
πτική και διαγνωστική αξία της υπερηχογραφι-
κής εκτίμησης του προσθίου ΚΤΜ όταν είναι
επιθυμητός ο ΚοΤ μετά από ΠΚΤ.   

Λέξεις - κλειδιά: προηγηθείσα καισαρική τομή, κολπικός το-
κετός. υπερηχογραφία, κατώτερο τοίχωμα μήτρας, πάχος ου-

λής μήτρας, ρήξη μήτρας

Εισαγωγή
Η μήτρα με ουλή στο τοίχωμα της από προη-
γηθείσα καισαρική τομή (ΠΚΤ) αποτελεί μια
σύγχρονη πραγματικότητα. Ακόμη και σε χώ-
ρες όπως η Μεγάλη Βρετανία όπου ο κολπι-
κός τοκετός (ΚοΤ) υποστηρίζεται πιο θερμά,
η συχνότητα εκτέλεσης καισαρικής τομής
(ΚΤ) έχει αυξηθεί κατά 50% μέσα στη διάρ-
κεια μιας δεκαετίας1. Σε άλλες χώρες η συ-
χνότητα της ΚΤ είναι υψηλή και κυρίως αυ-
ξάνεται διαρκώς. Στις ΗΠΑ αναφέρονται πο-
σοστά αύξησης έως και 40% τη δεκαετία
1996-2005, με συχνότητα εκτέλεσης ΚΤ που
αγγίζει το 30%1,2 (Εικόνα 1). Στη χώρα μας
υπάρχει μόνο μία δημοσιευμένη μελέτη κατα-
γραφής των μεταβολών στη συχνότητα ΚΤ,
από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της
Θεσσαλονίκης και στην οποία αναφέρεται
αύξηση της ΚΤ από 13.8% (έτη 1977-1983) σε
29.9% (για το διάστημα 1994-2000)3.
Η ΠΚΤ και η ανησυχία που προκύπτει από
την παρουσία ουλής στη μήτρα αποτελεί τη
συχνότερη αιτία εκτέλεσης ΚΤ σε επόμενη
κύηση, και υπό την ένδειξη αυτή εκτελείται
περίπου το 30% των ΚΤ4. Τα τελευταία χρό-
νια τόσο επειδή πληθαίνουν τα στοιχεία σχε-
τικά με την ασφάλεια διεκπεραίωσης ΚοΤ

μετά από ΠΚΤ5-8 όσο και γιατί είναι πλέον
αποδεκτό ότι η εκτέλεση ΚΤ σχετίζεται με
αυξημένη συχνότητα επιπλοκών, ενισχύεται
διαρκώς η τάση να ενθαρρύνεται ο ΚοΤ σε
γυναίκες που προηγούμενα έχουν υποβληθεί
σε ΚΤ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πιθανότη-
τα επιπλοκών αυξάνεται ανάλογα με τον
αριθμό των ΠΚΤ - τόσο στη μητέρα (αιμορ-
ραγία, τραυματισμοί παρακείμενων οργά-
νων, πνευμονική εμβολή, λοίμωξη, ανώμαλη
πρόσφυση πλακούντα σε επόμενη κύηση, ει-
λεός κ.α.) όσο και στο έμβρυο (παροδική νε-
ογνική ταχύπνοια, αναπνευστική δυσχέρεια,
νεογνική πνευμονική υπέρταση κ.α.)9-11. Μια
ακόμη παράμετρος στην χάραξη της στρατη-
γικής για ενθάρρυνση του ΚοΤ μετά από ΚΤ
σχετίζεται με τη μεγάλη οικονομική επιβά-
ρυνση των συστημάτων υγείας από τον αυξη-
μένο αριθμό των ΚΤ (κόστος χειρουργικής
επέμβασης, ημέρες νοσηλείας, φάρμακα
κ.τ.λ) αλλά και των συνοδών επιπλοκών (με-
τεγχειρητικές, εισαγωγή νεογνών σε Μονά-
δα, κ.τ.λ.)12. Έτσι τα τελευταία χρόνια τα επί-
σημα όργανα των Μαιευτήρων Γυναικολό-
γων στις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και αλ-
λού, έχουν εκδώσει σχετικές οδηγίες για τις
προϋποθέσεις που εφόσον υπάρχουν η διεκ-
περαίωση ΚοΤ μετά από ΠΚΤ είναι ασφαλής
και κατά συνέπεια πρέπει να ενθαρρύνε-
ται13,14. Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι - σύμ-
φωνα με ορισμένους συγγραφείς - ο κολπικός
τοκετός μπορεί να συστήνεται ακόμη και σε
γυναίκες με περισσότερες από μία ΠΚΤ, με
αυστηρότερες βέβαια μαιευτικές ενδείξεις
και προϋποθέσεις15. 
Το Αμερικάνικο Κολέγιο Μαιευτήρων Γυναι-
κολόγων συστήνει προσπάθεια ΚοΤ σε γυ-
ναίκες με μία ΠΚΤ στο παρελθόν και χωρίς
άλλη προηγούμενη χειρουργική παρέμβαση
στην μήτρα εφόσον υπάρχουν οι εξής προϋ-
ποθέσεις14: α) δυνατότητα συνεχούς καρδιο-
τοκογραφικής παρακολούθησης, β) 24ωρη
κάλυψη από Μονάδα αιμοδοσίας,  γ) δυνατό-
τητα χειρουργικής παρέμβασης σε συνολικό
χρόνο μικρότερο από 30 λεπτά, δ) δυνατότη-
τα κατάλληλης αναισθησίας, ε) μαιευτικές
προϋποθέσεις για την επίτευξη ΚοΤ και ζ)
απουσία ορισμένων αντενδείξεων όπως ιστο-
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ρικό δύο ΠΚΤ χωρίς προηγούμενο ΚοΤ, πα-
θολογία κύησης ή μητέρας που επιβάλει ΚΤ
(π.χ. εκλαμψία), αδυναμία άμεσης εκτέλεσης
ΚΤ σε περίπτωση ανάγκης, κάθετη τομή στη
μήτρα, ιστορικό ρήξης μήτρας, ιστορικό με-
τεγχειρητικής φλεγμονής οφειλόμενη σε εν-
δομητρίτιδα μετά την προηγούμενη ΚΤ. 
Η αντοχή της ουλής εξαρτάται άμεσα από την
χωρίς επιπλοκές διαδικασία επούλωσης η
οποία με τη σειρά της σχετίζεται με τη εμφά-
νιση ή όχι ύπαρξη φλεγμονής, το είδος της το-
μής στη μήτρα, την τεχνική συρραφής και των
αριθμό των τοκετών ή ΚΤ που έχουν προηγη-
θεί16,17. Η παρουσία στοιχείων ενδεικτικών
καλής επούλωσης του χειρουργικού τραύμα-
τος της μήτρας εξασφαλίζει τη μειωμένη πι-
θανότητα διάστασης ή ρήξης της μήτρας σε
επόμενο τοκετό.
Διάφορες μέθοδοι είχαν χρησιμοποιηθεί πα-
λαιότερα για την εκτίμηση του κατώτερου
προσθίου τοιχώματος της μήτρας (ΚΤΜ) με-
τά από ΚΤ, όπως η υστερογραφία18, η γυναι-
κολογική εξέταση19, ή αμνιογραφία20 και η
ακτινογραφική πυελομετρία21 - δεν αποδεί-
χθηκαν όμως χρήσιμες για την εκτίμηση του
σχετικού κινδύνου ρήξης της μήτρας. Τα τε-
λευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί πλήθος
εργασιών που αποδεικνύουν ότι η υπερηχο-
γραφική εκτίμηση του ΚΤΜ σχετίζεται άμεσα
και ανταποκρίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό
με τα διεγχειρητικά ευρήματα κατά τη διάρ-
κεια εκτέλεσης της ΚΤ (ακεραιότητα, λέπτυν-
ση ή διάσταση του κατώτερου τοιχώματος της
μήτρας)22-30.

Υπερηχογραφική Εκτίμηση Πάχους ΚΤΜ
Το ΚΤΜ σε μία μη εγκύμονα μήτρα αντιστοι-
χεί στον ισθμό της μήτρας, ο οποίος αποτελεί
δακτύλιο διαμέτρου περίπου 1 εκατοστού.
Σταδιακά στη διάρκεια της κύησης το ΚΤΜ
επιμηκύνεται και φτάνει στο 3ο τρίμηνο να
έχει μήκος περί τα 7-10 εκατοστά. Στο ΚΤΜ,
αναγνωρίζονται υπερηχογραφικά 3 στρώμα-
τα: α) οι υμένες (χόριο-άμνιο) και ο φθαρτός
β) το μυομήτριο και γ) η κυστεομητρική ανά-
καμψη του περιτοναίου επί του μυϊκού και
ορογόνου χιτώνα της ουροδόχου κύστεως.

Με τη χρήση της υπερηχογραφίας μπορεί να
αναγνωρισθεί στο ΚΤΜ η (εγκάρσια) ουλή
από ΠΚΤ ως υπερηχοϊκή γραμμοειδής περιο-
χή. Η ευαισθησία της υπερηχογραφικής διά-
γνωσης εκτός κύησης φτάνει το 100%31, ενώ
στη διάρκεια της κύησης είναι μεταξύ 52-75%
σε διακολπικό έλεγχο την 14η-16η εβδομά-
δα32 και μικρότερη από 30% κατά τη διάρ-
κεια του 3ου τριμήνου33. Όπως αναφέρθηκε
προηγούμενα η κατάσταση του ΚΤΜ με βάση
τα διεγχειρητικά ευρήματα φαίνεται να αντα-
ποκρίνεται στα υπερηχογραφικά ευρήματα
κατά τη διάρκεια της κύησης. Με βάση το
στοιχεία αυτά έγιναν προσπάθειες να συσχε-
τισθεί το πάχος του ΚΤΜ - όπως αυτό ανα-
γνωρίζεται υπερηχογραφικά - με την αντοχή
της ουλής και συνεπώς με το σχετικό κίνδυνο
ρήξης της μήτρας σε επακόλουθο ΚοΤ.
Η εκτίμηση του πάχους του ΚΤΜ έχει γίνει
από τους διάφορους ερευνητές με διαφορετι-
κούς τρόπους. Έτσι χρησιμοποιήθηκε η δια-
κοιλιακή υπερηχογραφία με άδεια, μερικά
γεμάτη ή πλήρως γεμάτη ουροδόχο κύστη κα-
θώς και η διακολπική υπερηχογραφία. Άλλο-
τε στις μετρήσεις συμπεριλαμβανόταν και τα
τρία ανατομικά στρώματα του ΚΤΜ και άλ-
λοτε μόνο το μυομήτριο23-28,30, 34. 
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Εικόνα 1: Η συχνότητα εκτέλεσης ΚΤ (1970-2006)
και πρώτης ΚΤ (1970-2004) στις ΗΠΑ, όπως
έχουν καταγραφεί στο National Center for Health
Statistics, Centers for Disease Control and
Prevention. VBAC: κολπικός τοκετός μετά από
ΠΚΤ. (Ευγενική παραχώρηση της διαφάνειας από
τον Fay Menacker, Dr.P.H., Statistician, National
Center for Health Statistics, CDC, USA).
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Η μεγαλύτερη προοπτική μελέτη στη βιβλιο-
γραφία συσχέτισης του πάχους του ΚΤΜ με
τον κίνδυνο ρήξης της μήτρας με ΠΚΤ σε
προσπάθεια ΚοΤ, ήταν από τους Rozenberg
και συν.24 Στη μελέτη αυτή έγινε διακοιλιακά
υπερηχογραφική εκτίμηση του συνολικού πά-
χους του ΚΤΜ σε συνολικά 642 γυναίκες 36-
38 εβδομάδων κύησης με ιστορικό ΠΚΤ. Τα
ευρήματα της υπερηχογραφικής εκτίμησης
συσχετίσθηκαν στη συνέχεια με αυτά της φυ-
σικής εξέτασης του ΚΤΜ κατά τη διάρκεια
του τοκετού. Από τις 642 γυναίκες οι 386 γέν-
νησαν με ΚοΤ και οι 256 με ΚΤ. Συνολικά σε
ποσοστό 4% των γυναικών που υπεβλήθησαν
σε ΚΤ ή γέννησαν κολπικά υπήρξε διάσταση
ή ρήξη της ουλής (10 και 15 περιπτώσεις αντί-
στοιχα). Η πιθανότητα ελλειμμάτων της ου-
λής αυξανόταν όσο το πάχος του ΚΤΜ μειω-
νόταν. Ειδικότερα, σε πάχος ΚΤΜ >4.5mm
δεν παρατηρήθηκε καμία περίπτωση ελλείμ-
ματος του τοιχώματος της μήτρας (278 γυναί-
κες), σε πάχος 3.6-4.5mm παρατηρήθηκαν ελ-
λείμματα σε ποσοστό 2% (σε 3 από 177 γυ-
ναίκες), σε πάχος 2.6-3.5mm 10% (σε 14 από
136 γυναίκες) και τέλος σε πάχος 1.6-2.5mm
16% (σε 8 από 51 γυναίκες). Χρησιμοποιώ-
ντας ως τιμή διαχωρισμού (cut-off) τα 3.5mm
η υπερηχογραφική εκτίμηση του ΚΤΜ πα-

ρουσίαζε 88% ευαισθησία και 73.2% ειδικό-
τητα ως προς την ύπαρξη διάστασης ή ρήξης
στο ΚΤΜ κατά τη διάρκεια του τοκετού, ενώ
η θετική και αρνητική προγνωστική αξία
(ΘΠΑ και ΑΠΑ) ήταν 11.8% και 99.3% αντί-
στοιχα. 
Το 1998 οι Mazurek-Kantor και συν.22 μελέ-
τησαν το ολικό πάχος του ΚΤΜ σε 482 γυναί-
κες με ΠΚΤ πριν τον τοκετό το οποίο εκτιμή-
θηκε στη συνέχεια διεγχειρητικά κατά τη
διάρκεια της ΚΤ ή κλινικά κατά τη διάρκεια
του ΚοΤ. Βρέθηκε ότι σε γυναίκες με υπερη-
χογραφικό πάχος ΚΤΜ >3mm διάσταση ή
ρήξη βρέθηκε σε ποσοστό 13% ενώ σε πάχος
ΚΤΜ <3mm σε ποσοστό 90%. Σε πάχος
ΚΤΜ <2mm βρέθηκε διάσταση ή λέπτυνση
με ορατή την προβάλλουσα μοίρα σε ποσοστό
100%, σε πάχος 2-3mm σε ποσοστό 86.5%,
σε πάχος 3-4mm σε ποσοστό 17% και σε πά-
χος 4-5mm σε ποσοστό 8.2%. Οι συγγραφείς
της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
το πάχος του ΚΤΜ σχετίζεται με αυξημένη
αντοχή αυτού κατά τον τοκετό. Ανάλογα ήταν
και τα συμπεράσματα σε μικρότερες σειρές
περιστατικών όπου μελετήθηκε διακοιλιακά
το πάχος του ΚΤΜ και επιβεβαίωσαν τη συ-
σχέτιση του μικρού πάχους με κακή επούλω-
ση μετά από ΠΚΤ καθώς και με αυξημένο
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Εικόνα 2: Eπιμήκης υπερηχογραφική τομή του ΚΤΜ
σε κύηση χωρίς ιστορικό ΠΚΤ. Αναγνωρίζονται το
τοίχωμα της ουροδόχου κύστεως, το μυομήτριο (βέ-
λη)  και οι υμένες άμνιο & χόριο (στενά βέλη). Β: η
ουροδόχος κύστη, Η: εμβρυϊκή κεφαλή. (Cheung και
συν. 2004, αναφορά 30, με άδεια των συγγραφέων).

Εικόνα 3: Eπιμήκης υπερηχογραφική τομή του
ΚΤΜ σε κύηση με ΠΚΤ. Τα βέλη δείχνουν τη μέτρη-
ση του τοιχώματος (μυομήτριο, 2.2mm), (Cheung
και συν. 2004, αναφορά 30, με άδεια των συγγραφέ-
ων).
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Εικόνα 4: το έλλειμμα του ΚΤΜ σε επιμήκη υπερη-
χογραφική τομή (μεταξύ των βελών) όπου αναγνω-
ρίζεται μόνο το τοίχωμα της ουροδόχου κύστεως. Η
στιβάδα του μυομητρίου αναγνωρίζεται κοντά στην
περιοχή του ελλείμματος (μικρά βέλη). (Cheung και
συν. 2004, αναφορά 30, με άδεια των συγγραφέων).

Εικόνα 5: Επιμήκης υπερηχογραφική τομή σε
έγκυο με ΠΚΤ, όπου αναγνωρίζεται σημαντική
λέπτυνση του ΚΤΜ (μυομήτριο 7mm, βέλη). Το
εύρημα επιβεβαιώθηκε διεγχειρητικά, (Cheung
και συν. 2004, αναφορά 30, με άδεια των συγγρα-
φέων).

κίνδυνο ύπαρξης ελλείμματός του σε επόμενο
τοκετό23,29,35. Ειδικότερα οι Fukuda και συν.23

καθώς και οι Suzuki και συν.29, με τη χρήση
διακοιλιακής υπερηχογραφίας - αλλά χωρίς
να καθορίζουν το σημείο της μέτρησης - συ-
μπέραναν ότι πάχος του ΚΤΜ <2mm αυξά-
νει το κίνδυνο για έλλειμμα του τοιχώματος
κατά τη διάρκεια του τοκετού.
Η ομάδα των Cheung και συν.30 συνέκρινε το
πάχος του ΚΤΜ στην 36-38η  εβδομάδα της
κύησης μεταξύ γυναικών με ΠΚΤ
(1.9+1.4mm), γυναικών με προηγούμενο
ΚοΤ (3.4+2.2mm, όπου P<0.001 συγκριτικά
με την ομάδα της ΠΚΤ) και άτοκων γυναικών
(2.3+1.1mm, όπου P>0.05 συγκριτικά με την
ομάδα της ΠΚΤ) (Εικόνες 2-5). Από τη μελέ-
τη αυτή προέκυψε ότι η ομάδα των γυναικών
με ΠΚΤ είχε μικρότερο πάχος ΚΤΜ σε σχέση
με τις γυναίκες που είχαν προηγούμενο ΚοΤ.
Οι ερευνητές τονίζουν ότι η μέτρηση μόνο
του πάχους του μυομητρίου είναι περισσότε-
ρο αντιπροσωπευτική του πάχους του ΚΤΜ
και αυτό γιατί βρέθηκε ότι σε ποσοστό 13.2%
των εγκύων παρατηρούταν πάχυνση των εξω-
τερικών στρωμάτων του ΚΤΜ (κυστεομητρι-
κή ανάκαμψη και ορογόνος ουροδόχου κύ-
στεως) αλλά με σύγχρονη λέπτυνση του υπο-
κείμενου μυομητρίου (Εικόνα 6). Επιπλέον

παρατηρήθηκε ότι μετρήσεις που συμπερι-
λάμβαναν την κυστεομητρική ανάκαμψη του
περιτοναίου και το βλεννογόνο της ουροδό-
χου κύστεως επηρεαζόταν πιο εύκολα από το
βαθμό πλήρωσης αυτής.
Η ομάδα των Gotoh και συν.27 σχεδίασε προ-
οπτική μελέτη παρακολούθησης των μεταβο-
λών του πάχους ΚΤΜ - όπως αυτό εκτιμήθη-
κε με διακολπική υπερηχογραφία και γεμάτη
ουροδόχο κύστη - σε κυήσεις μεταξύ 19 και
39 εβδομάδων. Στις γυναίκες χωρίς ΠΚΤ
(n=374) το πάχος του ΚΤΜ μειώθηκε από
6.7±2.4mm την 19η εβδομάδα σε 3±0.7mm
την 39η εβδομάδα, αλλά σε καμία περίπτωση
δεν ήταν <2mm. Στις γυναίκες με ΠΚΤ
(n=348) οι αντίστοιχες μετρήσεις ήταν
6.8±2.3mm και 2.1±0.7mm, με σαφώς λεπτό-
τερο πάχος ΚΤΜ μετά την 27η εβδομάδα
κύησης συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου
(P<0.05) Στην μελέτη αυτή βρέθηκε ότι μετα-
ξύ των 23 γυναικών με ΠΚΤ όπου το πάχος
ΚΤΜ με μέτρηση εντός 7 ημερών προ του χει-
ρουργείου ήταν <2mm, στις 17 (74%) υπήρχε
ατελής ρήξη του τοιχώματος της μήτρας διεγ-
χειρητικά. Αντιθέτως σε καμία από 45 γυναί-
κες με αντίστοιχη μέτρηση εντός μιας εβδο-
μάδας προ του χειρουργείου και με πάχος
ΚΤΜ >2mm δεν υπήρχε έλλειμμα του τοιχώ-
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ματος διεγχειρητικά. Έτσι οι συγγραφείς με
τιμή διαχωρισμού τα 2mm κατέληξαν στο ότι
η διακολπική μέτρηση του ΚΤΜ εντός μιας
εβδομάδας από τον τοκετό είχε ΘΠΑ και
ΑΠΑ 73.9% και 100% αντίστοιχα για μερική
ρήξη του τοιχώματος της μήτρας. Επιπλέον
σημειώνουν ότι τιμές μέτρησης του πάχους
του ΚΤΜ μικρότερες από την αντίστοιχη μέ-
ση για τις γυναίκες χωρίς ΠΚΤ στη διάρκεια
του β΄ τριμήνου της κύησης έχει υψηλή ΘΠΑ
και ΑΠΑ για ελλείμματα του τοιχώματος κα-
τά τον τοκετό (91.7% και 100% αντίστοιχα).
Συνεπώς - κατά τους συγγραφείς - η διακολ-
πική μέτρηση του πάχους του ΚΤΜ πριν την
36η εβδομάδα της κύησης έχει καλύτερη προ-
γνωστική αξία  από τη μέτρηση του στο τε-
λευταίο μήνα της κύησης οπότε παράγοντες
όπως η αύξηση του μεγέθους της προβάλλου-
σας μοίρας του εμβρύου, η μείωση του αμνια-
κού υγρού κ.α. μπορούν να δυσχεραίνουν την
εκτίμηση του πάχους του ΚΤΜ. 
Σε ανάλογα συμπεράσματα για την προβλε-
πτική αξία της μέτρησης του πάχους του
ΚΤΜ κατέληξε και η μελέτη των Quereshi
και συν.25, όπου με τιμή διαχωρισμού τα 2mm
για το ΚΤΜ (μυομήτριο + χόριο) η ευαισθη-
σία ήταν 86.7%, η ειδικότητα 100%, η ΘΠΑ
100% και η ΑΠΑ 86.7%. Επίσης και των Sen
και συν.34 όπου για πάχος ΚΤΜ (μυομήτριο
+ χόριο) 2.5mm, η ευαισθησία ήταν 90.9%, η
ειδικότητα 84%, η ΘΠΑ 71.4% και η ΑΠΑ
95.5% για διακοιλιακή υπερηχογραφία και
81.8%, 84%, 69.2%, 91.3% αντίστοιχα για
διακολπική υπερηχογραφία. Οι Montanari

και συν.26 εκτίμησαν το συνολικό πάχος του
ΚΤΜ και χρησιμοποιώντας ως τιμή διαχωρι-
σμού τα 3.5mm προσδιόρισαν την ευαισθησία
και ειδικότητα σε 100% και 75% αντίστοιχα,
ενώ την ΘΠΑ και ΑΠΑ σε 60.7% και 100%
αντίστοιχα. Τέλος, οι Asakura και συν.28 μέ-
τρησαν μόνο το μυομήτριο και διαπίστωσαν
ότι με τιμή διαχωρισμού τα 1.6mm η ευαισθη-
σία ήταν 77.8%, η ειδικότητα 88.6%, η ΘΠΑ
25.9% και η ΑΠΑ 98.7%.
Ένα θέμα που απασχόλησε ορισμένους
ερευνητές ήταν η συμφωνία της διακοιλιακής
και διακολπικής υπερηχογραφίας στην εκτί-
μηση του πάχους του ΚΤΜ. Στη μελέτη των
Sen και συν.34 με 71 γυναίκες με ιστορικό
ΠΚΤ η συσχέτιση των δύο μεθόδων
(interclass correlation) έδειξε συμφωνία των
μετρήσεων στο 96% των περιπτώσεων, ενώ
αντίστοιχη μελέτη των Jastrow και συν.36
έδειξε 90%. Στην τελευταία δε μελέτη εξετά-
σθηκε και η συμφωνία των μετρήσεων διαφο-
ρετικών υπερηχογραφιστών τόσο με τη δια-
κοιλιακή όσο και με τη διακολπική μέτρηση
και βρέθηκε ότι ο συντελεστής συσχέτισης
(interclass correlation coefficient)  είναι 0.7-
0.84 και 0.9 αντίστοιχα. Ο Πίνακας 1 παρου-
σιάζει συνοπτικά τις μελέτες που αφορούν τη
συσχέτιση της  υπερηχογραφική μέτρηση του
πάχους του ΚΤΜ και του σχετικού κινδύνου
ύπαρξης ελλείμματος κατά τον τοκετό. 

Συμπεράσματα
Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να
αναχαιτισθεί η μεγάλη αύξηση της συχνότη-
τας εκτέλεσης ΚΤ. Στα πλαίσια αυτά οι επαγ-
γελματικές και επιστημονικές εταιρείες των
Μαιευτήρων Γυναικολόγων  έχουν συντάξει
οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες κάθε γυναίκα
με μία ΠΚΤ στο μαιευτικό ιστορικό της θα
πρέπει να έχει την επιλογή της προσπάθειας
ΚοΤ13,14 - με την επισήμανση ότι πρέπει να
πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, να μην
υπάρχουν μαιευτικές αντενδείξεις και το ζευ-
γάρι έχει ενημερωθεί εκτενώς τόσο για την
πιθανότητα επιτυχούς έκβασης όσο και τις πι-
θανές επιπλοκές.
Μελέτες σχετικά με την ασφάλεια του ΚοΤ
σε γυναίκες με ΠΚΤ είναι ενθαρρυντικές και
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Εικόνα 6: Eπιμήκης υπερηχογραφική τομή του
ΚΤΜ όπου αναγνωρίζεται περιοχή αυξημένης
ηχογένειας στην εξωτερική στιβάδα (βέλος) με
σχετική στένωση του υποκείμενου μυομητρίου
(μικρό βέλος). (Cheung και συν. 2004, αναφορά
30, με άδεια των συγγραφέων).
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καθησυχαστικές  με επιτυχία που ποικίλει
από 60-80%5,37,38 και με ποσοστά συμπτωμα-
τικής ρήξης μήτρας που απαιτούν επείγουσα
αντιμετώπιση 0.3%39. Στην προσπάθεια επί-
τευξης ΚοΤ μετά από ΠΚΤ με ασφάλεια,
φαίνεται ότι η υπερηχογραφική εξέταση μπο-
ρεί να βοηθήσει υπό την έννοια ότι ο κίνδυ-
νος διάστασης ή ρήξης του τοιχώματος της
μήτρας στον τοκετό σε γυναίκες με ΠΚΤ σχε-
τίζεται άμεσα με την υπερηχογραφική εκτί-
μηση του πάχος του ΚΤΜ. Τόσο η διακοιλια-
κή όσο και η διακολπική μέτρηση του ΚΤΜ
εξασφαλίζουν αρνητική προγνωστική αξία
μεγαλύτερη από 90% για τον κίνδυνο ρήξης
της μήτρας στην περιοχή της ουλής, υποδηλώ-
νοντας ότι η παρουσία ικανοποιητικού πά-
χους στο ΚΤΜ επιτρέπει την ασφαλή διενέρ-
γεια ΚοΤ. Η χαμηλότερη δε θετική προγνω-
στική αξία της υπερηχογραφικής εκτίμησης
δείχνει ότι η παρουσία λεπτυσμένου ΚΤΜ,
δεν υποδηλώνει απαραίτητα ανεπαρκή αντο-
χή κατά τον τοκετό. Η εκτίμηση της «ποιότη-
τας» και κατά συνέπεια της αντοχής της ου-
λής αποτελεί ένα ζήτημα που δεν έχει απα-
ντηθεί στη σχετική βιβλιογραφία. Συνεπώς το
μοναδικό διαγνωστικό εργαλείο που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στην «πρόβλεψη» επιτυ-
χούς διεκπεραίωσης ΚοΤ μετά από ΚΤ απο-

τελεί η υπερηχογραφική εκτίμηση του πάχους
της περιοχής της ουλής στη διάρκεια του τέ-
λους του β΄ τριμήνου και στη διάρκεια του
γ΄ τριμήνου    
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Πίνακας 1: συνοπτικά οι μελέτες που αφορούν τη συσχέτιση της υπερηχογραφικής μέτρησης του πάχους 
του ΚΤΜ και του σχετικού κινδύνου ύπαρξης ελλείμματος του τοιχώματος της μήτρας κατά τον τοκετό.

Μελέτη υπερηχογρ. γυναίκες ηλικία cut off μέτρηση Ευαισθησία Ειδικότητα ΘΠΑ ΑΠΑ
εκτίμηση ΚΤΜ με ΠΚΤ κύησης  (εβδ) (mm) στρωμάτων (%) (%) (%) (%)

Fukuda 
et al, 198823 διακοιλιακά 84 37-39 3 ολικό πάχος 91.3 98 95.2 97.7
Rosenberg
et al, 199624 διακοιλιακά 642 38-39 3.5 ολικό πάχος 88 73.2 11.8 99.3
Qureshi 
et al, 199725 διακολπικά 43 33-38 2 μυομήτριο-χόριο 86.7 100 100 86.7
Montanari 
et al, 199926 διακοιλιακά 53 37-40 3.5 ολικό πάχος 100 75 60.7 100
Gotoh 
et al, 200027 διακολπικά 348 38-40 2 μυομήτριο-χόριο 73.9 100
Asakura 
et al, 200028 διακολπικά 186 36-40 1.6 μυομήτριο 77.8 88.6 25.9 98.7
Sen et al, 
200434 διακοιλιακά 71 37-42 2.5 ολικό πάχος 90.9 84 71.4 95.5
Sen et al, 
200434 διακολπικά 71 37-42 2.5 ολικό πάχος 81.8 84 69.2 91.3
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Summary
Previous cesarean section (PCS) is the leading
indication for cesarean section (CS) worldwide,
although attempt vaginal birth after CS has
been reported as adequately safe. Increasing
rate of PCS relates with complications such as
placenta previa, placenta accreta, uterine rup-
ture, and others that may lead to mutilative op-
erations and significant maternal and neonatal
morbidity and mortality. Based on the findings
of several large clinical series that documented
the relative safety of the trial of vaginal labor af-
ter PCS, organizations such as ACOG and
RCOG enthusiastically embraced vaginal birth
after CS, under some qualifications. Ultrasono-
graphic evaluation of the lower segment of the
uterus seems to be a useful tool for the safe ac-
complishment of vaginal labor. Clinical studies
that examine the value of the ultrasonography
in diagnosis of a defective uterine anterior wall
report that the negative predictive value of such
an evaluation for the prediction of complica-
tions related to the mode of delivery is >90%,
while the positive predictive value as well as the
sensitivity and specificity is adequately high. In
this review we present shortly the latest data
concerning the predictive and diagnostic value
of the ultrasonographic evaluation of the lower
uterine segment after PCS in cases where a
vaginal delivery is to be attempted.  

Key words: previous cesarean section, vaginal delivery, ultra-

sound, lower uterine segment, scar thickness, uterine rupture
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