
9

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.12, ΤΕΥΧ.1, ΣΕΛ. 09-13, 2015

Φυσιολογικός τοκετός
σε δίδυμες  κυήσεις

Εισήγηση στο 1ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη Μαιευτική
Αθήνα, 29 - 30 Μαρτίου 2014

Δεκαβάλας Ο. Γεώργιος, Κόλλια Γεωργία
Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Αλληλογραφία:
Γεώργιος Ο. Δεκαβάλας
Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Τηλ. 2610-999563; 2610-999681

E-mail: decavalas@hotmail.com; decavala@
upatras.gr

Κατατέθηκε 15.02.2015
Έγινε δεκτή 20.03.2015

Περίληψη
H ολοένα αυξανόμενη συχνότητα των διδύμων κυήσεων θέ-
τει νέα διλήμματα στους μαιευτήρες σχετικά με τον ιδανικό 
τρόπο περάτωσης τοκετού στις περιπτώσεις αυτές. Η  σύγ-
χρονη βιβλιογραφία δεν στοιχειοθετεί στατιστικά σημαντι-
κό όφελος στο περιγεννητικό αποτέλεσμα από την ευρεία 
εφαρμογή της εκλεκτικής καισαρικής τομής, με εξαίρεση 
την μη-κεφαλική προβολή του πρώτου εμβρύου.Ο κολπικός 
τοκετός, λοιπόν, έχει θέση όχι μόνο σε κεφαλική προβολή 
αμφότερων των εμβρύων, αλλά και σε περιπτώσεις με μη 
ινιακή προβολή του δευτέρου διδύμου. Απαραίτητη όμως 
προϋπόθεση για αυτό συνιστά η ενεργητική αντιμετώπιση 
του δευτέρου σταδίου του τοκετού και η συνακόλουθη εκ-
παίδευση των νέων μαιευτήρων στους χειρισμούς του υπο-
βοηθούμενου κολπικού τοκετού

Λέξεις - κλειδιά: Δίδυμος κύηση, κολπικός τοκετός, κεφαλική προβολή, 
ενεργητική αντιμετώπιση τοκετού

Εισαγωγή
Η συχνότητα των πολύδυμων κυήσεων την τελευταία 20ετία 
έχει αυξηθεί, ως αποτέλεσμα αφενός της ευρύτερης εφαρμο-
γής των διαφόρων τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 
και αφετέρου της  ανόδου του μέσου όρου ηλικίας τεκνοποί-
ησης. Αν και οι δίδυμες κυήσεις αντιστοιχούν μόνο στο 1-3% 
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όλων των κυήσεων, ευθύνονται για το 10% περίπου 
της περιγεννητικής νοσηρότητας, κυρίως λόγω της 
προωρότητας, της υπολειπόμενης ανάπτυξης και 
των κινδύνων κατά την διάρκεια του τοκετού. Κατά 
τον τοκετό τελειόμηνων διδύμων φυσιολογικού βά-
ρους, η περιγεννητική θνησιμότητα είναι σημαντικά 
υψηλότερη, έως και 70% συγκριτικά με μονήρη κύ-
ηση1,2.
Ο τρόπος περάτωσης του τοκετού στις δίδυμες κυή-
σεις παίζει σημαντικό ρόλο στη βραχυπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη έκβαση της υγείας των νεογνών. 
Μελέτες στη σύγχρονη βιβλιογραφία δεν έχουν κα-
ταλήξει σχετικά με τη βέλτιστη οδό τοκετού σε δίδυ-
μες κυήσεις. 
Η περιγεννητική ασφυξία και το χαμηλό Αpgar 
score είναι συχνότερα στο δεύτερο δίδυμο3,4. Σύμ-
φωνα με δημοσιεύσεις των Smith et al. και MacKay 
et al.5,6, ο κίνδυνος θνησιμότητας του δεύτερου εμ-
βρύου συγκριτικά με το πρώτο είναι κατά τέσσερις 
φορές υψηλότερος σε περάτωση της κυήσεως με 
κολπικό τοκετό και κατά δύο φορές υψηλότερος με 
καισαρική τομή. Ποικίλα συμβαμμάτα κατά τη διάρ-
κεια του κολπικού τοκετού, όπως ανώμαλη προβο-
λή, πρόπτωση ομφαλίδος, μεγάλο χρονικό διάστημα 
από τον τοκετό του πρώτου διδύμου, σπασμός του 
τραχήλου, αποκόλληση του πλακούντα5,6,7,έχουν 
οδηγήσει αρκετούς μαιευτήρες να εισηγούνται συ-
στηματική εκλεκτική καισαρική τομή για όλες τις δί-
δυμες κυήσεις, προκειμένου να προστατεύσουν τα 
δεύτερα δίδυμα από την αυξημένη νεογνική νοση-
ρότητα και θνησιμότητα5,8). Ωστόσο οι μελέτες σχε-
τικά με το εάν η καισαρική τομή είναι πιο ασφαλής 
μέθοδος περάτωσης τοκετού διδύμων κυήσεων από 
τον κολπικό τοκετό είναι αντικρουόμενες. Μετα-α-
νάλυση από τους Rossi et al.9 για το περιγεννητικό 
αποτέλεσμα διδύμων νεογνών, σε δείγμα 39.571 
ζευγών , καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η νεογνική 
νοσηρότητα και θνησιμότητα είναι μικρότερη στο 
πρώτο δίδυμο ανεξάρτητα της προβολής και του 
τρόπου περάτωσης τοκετού.
Την παράλληλη αύξηση των πολύδυμων κυήσεων 
που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ακολουθούν 
οι καισαρικές τομές. Είναι πλέον γνωστό ότι οι πολ-
λαπλές καισαρικές τομές έχουν συσχετισθεί με πα-
θολογική διείσδυση του πλακούντα και συνεπώς με 
αυξημένη περιγεννητική νοσηρότητα και θνησιμό-
τητα.10-12 Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρ-
κετές αναφορές για την σχέση μεταξύ του αριθμού 
των καισαρικών τομών που έχουν προηγηθεί και του 
αυξημένου κινδύνου για συμφυτικό πλακούντα.13-15 

Η συχνότητα του συμφυτικού πλακούντα έχει δε-
καπλασιαστεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 
ετών, γεγονός, που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση 
των καισαρικών τομών.15

Σε αυτό το σημείο, τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν 
αποτελεί σωστή μαιευτική πρακτική  η περάτωση 
όλων των διδύμων κυήσεων με καισαρική τομή.
Απόλυτη αντένδειξη για κολπικό τοκετό διδύμων 
κυήσεων αποτελούν τα μονοαμνιακά δίδυμα και τα 
σιαμαία, ενώ στις σχετικές αντενδείξεις  συμπερι-
λαμβάνονται περιπτώσεις όπως: 
α) μη-ινιακά προβάλλον δεύτερο δίδυμο με EFW>20% 
μεγαλύτερο από εκείνο του προβάλλοντος,
β) μη-ινιακά προβάλλον δεύτερο δίδυμο με 
EFW<1500 gr και ηλικία κυήσεως μικρότερη από 
34 εβδομάδες, 
γ) ακατάλληλη  πύελος για κολπικό τοκετό ισχιακής 
προβολής,
δ) προδρομικός πλακούντας, 
ε) προχωρημένη ηλικία επιτόκου και 
στ) ιστορικό προηγηθείσας χαμηλής εγκάρσιας και-
σαρικής τομής.
Σε κεφαλική προβολή και των δύο διδύμων, η οποία 
αντιπροσωπεύει το 42% του συνόλου των διδύμων 
κυήσεων16, θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια πραγ-
ματοποίησης κολπικού τοκετού9,17-19. Σε αναδρομική 
μελέτη από τους Pestana et al., σε μια προσπάθεια 
να αξιολογηθεί η ασφάλεια του κολπικού τοκετού 
σε σχέση με την καισαρική τομή σε μονοχοριακές, 
διαμνιακές δίδυμες κυήσεις, παρουσιάστηκε στα-
τιστικά σημαντική υπεροχή του κολπικού τοκετού, 
όσον αφορά το περιγεννητικό αποτέλεσμα των νε-
ογνών διδύμων19. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε 
και μια σημαντική μετα-ανάλυση από τους Rossi 
et al9, όπου παρουσιάστηκαν χαμηλότερα ποσοστά 
περιγεννητικής νοσηρότητας στα πρώτα έμβρυα, 
άνευ στατιστικά σημαντικής διαφοράς στα δεύτερα 
έμβρυα που γεννήθηκαν δια της κολπικής οδού σε 
σχέση με αυτά που γεννήθηκαν με καισαρική τομή. 
Επίσης, τυχαιοποιημένη μελέτη από τους Barrett et 
al. (the Twin Birth Study )συγκρίνοντας τον κολπικό 
τοκετό και την καισαρική τομή σε σχέση με τον κίν-
δυνο εμβρυικού ή νεογνικού θανάτου και σοβαρής 
νεογνικής νοσηρότητας σε 1398 δίδυμες κυήσεις, με 
κεφαλική προβολή του πρώτου εμβρύου και ηλικία 
κυήσεως από 32 έως 38+6 εβδομάδων , καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι η προγραμματισμένη καισαρι-
κή τομή δεν βελτιώνει σημαντικά το περιγεννητικό 
αποτέλεσμα σε σχέση με τον προγραμματισμένο 
κολπικό τοκετό20.



11

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.12, ΤΕΥΧ.1, ΣΕΛ. 09-13, 2015

Αναφορικά με τον κολπικό τοκετό κεφαλικών-μη 
κεφαλικών διδύμων, διαπιστώνεται κενό στην τρέ-
χουσα βιβλιογραφία και απουσία evidence-based 
οδηγιών για την προσέγγιση παρόμοιων περιπτώ-
σεων. Ανασκόπηση των Pope et al.21, το 2010 , απο-
δίδει την έλλειψη  αυτή σε ιατρονομικούς λόγους  
λόγω αμυντικής ιατρικής καθώς και σε διαφορές 
ανάμεσα στα πρωτόκολλα των Μαιευτικών Κλινι-
κών. Ταυτόχρονα, συνιστάται η πραγματοποίηση 
κολπικού τοκετού σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώ-
σεις με ολικό ισχιακό εξελκυσμό και καταφυγή σε 
υποβοηθούμενο τοκετό ή καισαρική τομή  επί απο-
τυχίας αυτού.
Ο μαιευτήρας, λοιπόν, έχει τρεις επιλογές  για την πε-
ράτωση τοκετών κεφαλικών-μη κεφαλικών διδύμων: 
α) την πραγματοποίηση καισαρικής τομής και για 
τα δύο δίδυμα,  
β) τον κολπικό τοκετό με εξωτερικό μετασχηματι-
σμό του δευτέρου διδύμου σε κεφαλικό και
γ) τον κολπικό τοκετό με εσωτερική στροφή και ολι-
κό ισχιακό εξελκυσμό του δευτέρου διδύμου.
Σε  δημοσίευση του Fox et al. (2010)22, η νεογνική 
έκβαση σε περιπτώσεις προγραμματισμένου κολ-
πικού τοκετού διδύμων ταυτίζεται με  την αντίστοι-
χη έκβαση σε προγραμματισμένη καισαρική τομή. 
Προϋπόθεση όμως αποτελεί η ενεργητική αντιμετώ-
πιση του δευτέρου σταδίου του τοκετού, προκειμέ-
νου να μειωθεί ο κίνδυνος συνδυασμένου  τοκετού 
και να βελτιωθεί το περιγεννητικό αποτέλεσμα. Στα 
πλαίσια της ενεργητικής αντιμετώπισης  καλείται ο 
μαιευτήρας να  επιλέξει κατά περίπτωση ανάμεσα: 
α) στον ισχιακό εξελκυσμό του δευτέρου μη-ινιακού 
διδύμου,
β) στην εσωτερική στροφή του μη εμπεδωμένου κε-
φαλικού δευτέρου διδύμου και τον   άμεσο ολικό 
ισχιακό εξελκυσμό και
γ) την έγχυση ωκυτοκίνης με παράλληλες μητρικές 
εξωθητικές προσπάθειες.
Σε κάθε περίπτωση πάντως η ενεργητική αντιμετώ-
πιση  του δευτέρου σταδίου καθίσταται απαραίτητη, 
καθώς επί απουσίας της η πιθανότητα συνδυασμέ-
νου κολπικού τοκετού-καισαρικής τομής ανέρχεται 
στο 6-10%, ποσοστό συνδεδεμένο με υψηλή νεογνι-
κή νοσηρότητα και θνησιμότητα7,9,23.
Σε προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη που πραγ-
ματοποιήθηκε από τον Schmitz και τους συνεργά-
τες του24 και αφορά την νεογνική έκβαση διδύμων 
κυήσεων άνω των 35 εβδομάδων με κεφαλική προ-
βολή του πρώτου εμβρύου, ανεξάρτητα από την 
προβολή του δευτέρου, η νεογνική νοσηρότητα και 

θνησιμότητα για το δεύτερο δίδυμο δεν διέφερε 
μεταξύ προγραμματισμένης καισαρικής τομής και 
προγραμματισμένου κολπικού τοκετού (5.0% vs 
4.7%). Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι για δίδυμες 
κυήσεις με κεφαλικά προβάλλον (πρώτο) δίδυμο, ο 
προγραμματισμένος κολπικός τοκετός μετά τις 35 
εβδομάδες σε επιλεγμένες γυναίκες παραμένει μια 
ασφαλής επιλογή σε Κέντρα με εμπειρία στην ενερ-
γητική αντιμετώπιση του τοκετού   του δευτέρου δι-
δύμου. Ο κολπικός τοκετός του δευτέρου διδύμου 
απαιτεί υψηλό βαθμό ετοιμότητας,ικανότητες τέλε-
σης τοκετού ισχιακής προβολής,επεμβατικού κολπι-
κού τοκετού και εσωτερικού μετασχηματισμού.
Σε περίπτωση αποτυχίας περάτωσης κολπικού το-
κετού του δευτέρου διδύμου καθώς και σε περίπτω-
ση επιπλοκής επιβάλλεται η διενέργεια επείγουσας 
καισαρικής τομής. Ωστόσο, η καισαρική τομή για 
το δεύτερο δίδυμο σε επίπεδο κοινής πρακτικής 
δεν φαίνεται να υπερτερεί σε σχέση με τον κολπικό 
τοκετό,καθώς σχετίζεται με αυξημένη εμπύρετη μη-
τρική νοσηρότητα χωρίς αντίστοιχες βελτιώσεις της 
νεογνικής έκβασης.25,26

Σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες του Γαλλικού 
Κολλεγίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας (CNGΟF) 
οπως δημοσιεύτηκαν στο European Journal of 
Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 
το 201127, σχετικά με τον τοκετό  διδύμων κυήσεων, 
προτείνεται η ενεργός αντιμετώπιση του τοκετού 
του δευτέρου διδύμου προκειμένου να μειωθεί όσο 
δύναται περισσότερο το χρονικό διάστημα μεταξύ 
των δύο τοκετών. Σε περίπτωση μη κεφαλικής προ-
βολής, συστήνεται η έξοδος του εμβρύου σε ισχιακή 
προβολή της οποίας προηγείται εσωτερικός μετα-
σχηματισμός του εμβρύου  από εγκάρσιο σχήμα, με 
σκοπό να μειωθούν τα ποσοστά των καισαρικών το-
μών του δευτέρου διδύμου. Σε περίπτωση μη εμπε-
δωμένου εμβρύου σε κεφαλική προβολή, προτεί-
νεται ο εσωτερικός μετασχηματισμός και η έξοδος 
του εμβρύου σε ισχιακή προβολή και όχι ο συνδυ-
ασμός χειρισμού kristeller, ενδοφλέβιας χορήγησης 
ωκυτοκίνης, και τεχνητής ρήξης των υμένων, καθώς 
συνοδεύεται με μικρότερο ποσοστό καισαρικών για 
τον τοκετό του δευτέρου διδύμου. Τέλος, ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στην άμεση παρουσία εξειδικευμέ-
νου Μαιευτήρα με εμπειρία στην τέλεση τοκετών 
διδύμων, λόγω του αυξημένου ποσοστού των επι-
πλοκών της μητέρας και των ιατρικών επεμβάσεων.
Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρία, 
συνεκτιμώντας την αμφισβητούμενη επίδραση της 
καισαρικής τομής στο περιγεννητικό αποτέλεσμα 



Φυσιολογικός τοκετός σε δίδυμες  κυήσεις

12

Δεκαβάλας και Κόλλια

του δευτέρου διδύμου, συνιστά την αποφυγή διε-
νέργειας εκλεκτικής καισαρικής τομής ως μεθόδου 
ρουτίνας για την  περάτωση τοκετού διδύμων με κε-
φαλική προβολή του πρώτου. Ωστόσο, σε δίδυμη τε-
λειόμηνη κύηση με μη κεφαλική προβολή του πρώ-
του εμβρύου, εξακολουθεί να έχει θέση  η εκλεκτική 
καισαρική τομή σύμφωνα και με τη σύγχρονη κλινι-
κή πρακτική, παρά την απουσία ισχυρών αποδείξε-
ων βελτίωσης του περιγεννητικού αποτελέσματος.
Συνοψίζοντας, η έλλειψη μεγάλων προοπτικών τυ-
χαιοποιημένων μελετών από τη διεθνή βιβλιογρα-
φία  οδηγεί σε αδυναμία καθορισμού του βέλτιστου 
τρόπου περάτωσης τοκετού διδύμων.
Οι πλέον πρόσφατες  σειρές δεν τεκμηριώνουν υπε-
ροχή της καισαρικής τομής έναντι του προγραμμα-
τισμένου κολπικού τοκετού ως προς τις νεογνικές 
και μητρικές επιπλοκές, με την προϋπόθεση όμως 
να έχει προηγηθεί επιλογή των περιστατικών και 
ενεργητική αντιμετώπιση του τοκετού του δευτέρου 
διδύμου.
Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση  συνιστάται ο άμεσος 
ολικός ισχιακός εξελκυσμός, εφόσον το δεύτερο δί-
δυμο βρίσκεται σε μη-ινιακή προβολή, καθώς έτσι 
ελαχιστοποιείται το χρονικό διάστημα μεταξύ τοκε-
τού του 1ου και του 2ου διδύμου(<5 min), με ευνο-
ϊκότερο περιγεννητικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση 
όμως  ινιακής προβολής του δευτέρου διδύμου, τότε  
επιβάλλεται η ενεργητική αντιμετώπιση με: α) εσω-
τερική στροφή  ή  β) έγχυση ωκυτοκίνης σε συνδυα-
σμό με εξωθητικές προσπάθειες της επιτόκου, ώστε 
να επισπευτεί ο τοκετός.
Ταυτόχρονα, η ενεργητική αντιμετώπιση του τοκε-
τού του δευτέρου διδύμου καθίσταται απαραίτητη  
προκειμένου να αποφευχθεί η διενέργεια καισαρι-
κής τομής και η αυξημένη νεογνική νοσηρότητα και 
θνησιμότητα που τη συνοδεύει.
Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για αυτό συνιστά η 
εκπαίδευση των νέων μαιευτήρων και των ειδικευ-
ομένων στους χειρισμούς του υποβοηθούμενου κολ-
πικού τοκετού.
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Summary
The increasing rates of twin pregnancies, put obstetricians 
in a dilemma about the optimal mode of delivery of such 
gestations. Recent literature data does not demonstrate 
that elective cesarean section can benefit the perinatal 
outcome, with cases of non-cephalic presentation of the 
first fetus excluded. Therefore, vaginal birth should be 
performed not only in cases of cephalic presentation of 
both fetuses, but also in cases of non- vertex presentation 
of the second twin. In clinical practice, both active man-
agement of the second stage of labor and training of new 
obstetricians in techniques and manipulations of assisted 
vaginal delivery are considered to be essential.

Key words:Twin pregnancy, vaginal delivery, cephalic presenta-
tion, active management of  labor
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