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Περίληψη

Όλο και περισσότερες Ελληνίδες πιστεύουν ότι η μόνη 
ασφαλής επιλογή για να φέρουν στον κόσμο το παιδί  τους 
μετά από  καισαρική τομή είναι η επαναληπτική καισαρι-
κή τομή. Όμως το NIH δηλώνει το η προσπάθεια κολπικού 
τοκετού μετά από καισαρική γέννηση (ΤΜΚ) είναι μια λο-
γική και ασφαλής επιλογή για τις περισσότερες γυναίκες 
με μία καισαρική στο ιστορικό τους. Ο ΤΜΚ έχει ποσοστό 
επιτυχίας που φτάνει το 70%. Η ρήξη της καισαρικής τομής 
αποτελεί τον κύρια ανησυχία αλλά αν και παρατηρείται σε 
αυξημένο ποσοστό μετά από ΤΜΚ, ο απόλυτος κίνδυνος εί-
ναι μικρός. Επιτρέποντας τον τοκετό μετά από καισαρικής 
γέννηση αποδεχόμαστε ποσοστό 0,2 % – 0,7 % ρήξης της 
μήτρας. Το 2010 το ACOG δήλωσε σε σχέση με την προ-
σπάθεια αποτροπής του ΤΜΚ ότι «περιορισμός του ΤΜΚ 
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται  για επιτευχθεί επαναλαμ-
βανομένη καισαρική γέννηση ενάντια στην επιθυμία της 
επιτόκου». Ο κανόνας είναι πλέον η τεκμηριωμένη ιατρική 
(evidence based medicine). Οι μαιευτήρες πρέπει να προ-
ωθούμε τις ασφαλέστερες επιλογές για την επίτοκο και το 
νεογνό και όχι τις ασφαλέστερες επιλογές για την αποφυγή 
νομικών αντιπαραθέσεων.
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Εισαγωγή
Καθώς όλο και περισσότερες Ελληνίδες θα φέρουν 
στον κόσμο το παιδί  τους με καισαρική τομή, αρχίζει 
και αποκτά ενδιαφέρον το ερώτημα αν μπορεί μια 
γυναίκα να γεννήσει φυσιολογικά έχοντας ήδη γεν-
νήσει με καισαρική. Προκειμένου να απαντήσουμε 
κριτικά στο ερώτημα αυτό, είναι σημαντικό να πα-
ραθέσουμε τα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν το 
θέμα του τοκετού μετά από καισαρική (ΤΜΚ).
‘Μια φορά καισαρική, πάντα καισαρική’ είναι μια 
γνώση αποτυπωμένη σε ιατρικά συγγράμματα αλλά 
και στο μυαλό πολλών σύγχρονων γυναικών, που 
διατυπώθηκε το 1916 από τον Cragin.1 Η αντίληψη 
αυτή στηρίζεται στη λογική ότι η ουλή που προκύ-
πτει από το άνοιγμα της μήτρας  για την γέννηση 
του μωρού θα παραμείνει ως αδύνατο σημείο για τη 
μήτρα ,το οποίο κινδυνεύει να υποχωρήσει –ρήξη 
της μήτρας - κατά τη διάρκεια των συσπάσεων μιας 
φυσιολογικής επόμενης γέννας. Αν και αυτός ο 
κίνδυνος δεν παύει να υπάρχει, τα αποτελέσματα 
πρόσφατων ερευνών έχουν αποδείξει ότι δεν είναι 
τόσο μεγάλος όσο αρχικά πιστευόταν. Στις μέρες 
μας γνωρίζουμε ότι η πιθανότητα να υποχωρήσει η 
προηγούμενη ουλή είναι πολύ μικρή και αυτό δικαι-
ολογείται επειδή η τομή γίνεται σχεδόν πάντα χα-
μηλά και οριζόντια, σε σημείο της μήτρας που δεν 
υπόκειται σε μεγάλες πιέσεις. Αυτή η πιθανότητα 
(κάτω του 1%),2,3 αν και υπαρκτή, δεν υπερβαίνει 
την πιθανότητα άλλων επιπλοκών που μπορεί να 
συμβούν κατά τη διάρκεια ενός τοκετού. Συνέπεια 
αυτών των ερευνών ήταν η σταδιακή καθιέρωση του 

ΤΜΚ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Αγγλία 
για παράδειγμα, οι μαιευτήρες δίνουν την επιλογή 
φυσιολογικού τοκετού στη συντριπτική πλειοψηφία 
των γυναικών που έχουν κάνει ήδη μια καισαρική. 
Η πιθανότητα μάλιστα για μια γυναίκα που διαλέγει 
το δρόμο του φυσιολογικού τοκετού να τα καταφέ-
ρει και να γεννήσει τελικά με αυτό τον τρόπο είναι 
περίπου 60-70%.
Στην Ελλάδα, η πρακτική του ΤΜΚ είναι πρακτικά 
σχεδόν άγνωστη, αν και όλο και περισσότερες γυναί-
κες μαθαίνουν για αυτή από το διαδίκτυο και άλλες 
πηγές. Υπάρχουν πολλοί πιθανοί λόγοι για αυτό:
• Οι περισσότεροι μαιευτήρες ενστερνίζονται επι-
στημονικά την άποψη ‘μια φορά καισαρική, πάντα 
καισαρική’.
• Δεν υπάρχει εμπειρία στην ασφαλή διεκπεραίω-
ση του ΤΜΚ.
• Η υποχώρηση της ουλής είναι μια σχετικά σπά-
νια αλλά δυνητικά επικίνδυνη επιπλοκή που απαιτεί 
άμεση επέμβαση. 
• Η επαναληπτική καισαρική (ΠΚΤ) θεωρείται μια 
ασφαλής, γρήγορη και προγραμματισμένη λύση-αν 
και μια δεύτερη ή τρίτη καισαρική μπορεί να είναι 
αρκετά δύσκολη από τεχνικής άποψης.
Όμως, για την διεξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμά-
των στα σημαντικά ερωτήματα που σχετίζονται με 
τον ΤΜΚ απαιτούνται προοπτικές τυχαιοποιημένες 
μελέτες που αποτελούν τον χρυσό κανόνα της τεκ-
μηριωμένης ιατρικής. Τα ερωτήματα που θα πρέπει 
να απαντηθούν είναι: 
1. πια είναι η πιθανότητα επιτυχίας σε προσπάθεια 

Πίνακας 1: Διαθέσιμες προοπτικές μελέτες χωρίς τυχαιοποίηση
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ΤΜΚ 
2. ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνη-
τικά ή θετικά την πιθανότητα επίτευξης ΤΜΚ 
3. υπάρχει διαφορά μεταξύ τοκετού ΤΜΚ και ΠΚΤ 
όσον αφορά στη συχνότητα σοβαρών επιπλοκών για 
το έμβρυο και την επίτοκο
4. πόσο συχνή είναι η ρήξη της καισαρικής τομής
5. τι σημαίνουν τα παραπάνω για την καθημερινή 
κλινική πράξη
Για την εκπόνηση τέτοιας υψηλής ποιότητας ιατρικής 
έρευνας απαιτείται τυχαιοποίηση (randomization), 
απόκρυψη της τοποθέτησης σε ομάδα (allocation 
concealment), οι θεραπευτές και οι επίτοκες θα 
πρέπει να είναι «τυφλοί» σχετικά με την ομάδα 
που ανήκουν (blinding). Τέλος, καθώς οι επιπλοκές 
είναι σπάνια γεγονότα, απαιτούνται μεγάλα δείγ-
ματα. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν διαθέσιμες τυχαι-
οποιημένες προοπτικές μελέτες και έτσι τα συμπε-
ράσματα εξάγονται από προοπτικές μελέτες χωρίς 
τυχαιοποίηση στην περίπτωση του ΤΜΚ. Τα χαρα-
κτηριστικά των δύο διαθέσιμων μελετών παρουσιά-
ζονται στον πίνακα 1.2,3

Η πιθανότητα επιτυχίας του ΤΜΚ φτάνει το 74%, 
όπως αναφέρουν οι Landon και συν.2 ενώ οι 
Crowther και συν είναι 59%.3 Οι Landon και συν4 
αναγνώρισαν παράγοντες που επηρεάζουν θετικά 
την πιθανότητα επιτυχίας του ΤΜΚ. Όσον αφορά 
στο προηγούμενο μαιευτικό ιστορικό, θετικά επη-
ρεάζει η επίτευξη προηγούμενου κολπικού τοκετού 
(OR 3.9; 95% CI 3.6-4.3) και η απουσία της ένδει-
ξης δυστοκίας (OR 1.7;95% CI 1.5-1.8). Θετικοί πα-
ράγοντες στην παρούσα κύηση αποτελούν τα ακό-

λουθα: βάρος νεογνού < 4000 γρ. (OR 2.0; 95% CI 
1.8-2.3), η αυτόματη έναρξη τοκετού (OR 1.6; 95% 
CI 1.5-1.8) και η καυκάσια φυλή (OR 1.8; 95% CI 
1.6-1.9). 
Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την πιθανό-
τητα επιτυχίας του ΤΜΚ στο προηγούμενο μαιευτι-
κό ιστορικό είναι4: προωρότητα στην προηγούμενη 
καισαρική τομή, χρονικό διάστημα <2 έτη από την 
προηγούμενη καισαρική τομή, η μεγάλη ηλικία γυ-
ναίκας και το κοντό ανάστημα. Στην παρούσα εγκυ-
μοσύνη είναι: κύηση πέρα από τις 41 εβδομάδες, η 
απουσία επισκληριδίου αναλγησίας, διαστολή <4 
εκ. κατά την εισαγωγή στο μαιευτήριο και το άρρεν 
έμβρυο.
Όσον αφορά την συχνότητα σοβαρών ανεπιθύ-
μητων συμβάντων για την επίτοκο και το έμβρυο, 
υπάρχει σημαντική διαφορά εις βάρος του ΤΜΚ αν 
και τα απόλυτα ποσοστά παραμένουν χαμηλά. Σύ-
γκριση των δυο τυχαιοποιημένων μελετών ακολου-
θεί στον πίνακα 2.2,3

Μεγάλη συζήτηση προκαλεί το ζήτημα της ρήξης της 
καισαρικής τομής στον ΤΜΚ. Οι Landon και συν4 
σε περιπτώσεις με μια προηγούμενη καισαρική 
τομή, αναφέρουν ποσοστό 0,7% αλλά διευκρινίζουν 
ότι στις περιπτώσεις που επιτεύχθηκε κολπικός το-
κετός το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 0,1% ενώ όταν 
δεν επιτεύχθηκε κολπικός τοκετός το ποσοστό αυτό 
φτάνει το 2,3%. Η νεότερη μελέτη των Crowther και 
συν3 αναφέρει ποσοστό 0,2%. Όταν υπάρχουν δύο 
ή περισσότερες προηγούμενες καισαρικές τομές δεν 
παρατηρείται συχνότερη η ρήξη της τομής, όμως η 
πιθανότητα επιπλοκών αυξάνεται με κυριότερη την 

Πίνακας 2: Σύνοψη της πιθανότητας σοβαρών επιπλοκών από την επίτοκο ή το έμβρυο 

Προοπτική 
Μελέτη

Συμβάντα ΤΜΚ ΠΚΤ
Numbers 

Needed to Treat

Crowther et al, 
PloS Medicine, 
2012

Σοβαρές επιπλοκές από το 
έμβρυο ή νεογνό

2.4% 0.9% 66

Σοβαρές επιπλοκές από τη 
γυναίκα

4.1% 3.5% 71

Landon et al,
NEJM, 2004

Σοβαρές επιπλοκές από το 
έμβρυο ή νεογνό

0.38% 0.13% 400

Σοβαρές επιπλοκές από τη 
γυναίκα

5.5% 3.6% 53
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ανάγκη για μετάγγιση ή υστερεκτομή. Επίσης φαί-
νεται ότι το ποσοστό ρήξης καισαρικής τομής στον 
ΤΜΚ επηρεάζεται από τον τύπο της καισαρικής το-
μής με τον Landon και συν4 να αναφέρουν ποσοστό 
ρήξης 0,7% στη χαμηλή εγκάρσια τομή, στη χαμηλή 
κάθετη τομή 2% ενώ στην κλασσική ή J τομή 1,9%. 
Συμπεράσματα - Πώς ερμηνεύεται η ιατρική έρευνα
Μέτριας ποιότητας έρευνες υποδεικνύουν ότι ο 
ΤΜΚ σχετίζεται συχνότερα με σοβαρές επιπλο-
κές για το έμβρυο και την γυναίκα σε σχέση με την 
ΠΚΤ. Η απόλυτη συχνότητα των σοβαρών επιπλο-
κών παραμένει σχετικά χαμηλή. Ως αποτέλεσμα, 
απαιτούνται πολλές επιπλέον καισαρικές τομές 
προκειμένου  να αποφευχθεί μια σοβαρή επιπλοκή 
για το έμβρυο ή τη γυναίκα (πίνακας 2). Ο κίνδυ-
νος ρήξης της χαμηλής εγκάρσιας καισαρικής τομής 
στο ΤΜΚ είναι χαμηλός  (<1%.). Όμως η ρήξη της 
τομής δεν δικαιολογεί πλήρως την αυξημένη συχνό-
τητα σοβαρών επιπλοκών στα έμβρυα ή νεογνά. Για 
όλους τους παραπάνω λόγους οι διεθνείς οργανι-
σμοί των Μαιευτήρων (ACOG/RCOG)5,6 θεωρούν 
ότι ο ΤΜΚ αποτελεί μια λογική επιλογή για πολλές 
επίτοκες μετά από εκτενή συζήτηση των πλεονεκτη-
μάτων αλλά και των επιπλοκών που σχετίζονται με 
τον ΤΜΚ. Ο χρόνος στο νοσοκομείο, η περίοδος 
ανάρρωσης, ο μετεγχειρητικός πόνος, το κόστος εί-
ναι όλα μικρότερα στον ΤΜΚ. Σε περιπτώσεις όπου 

θα απαιτηθεί πρόκληση τοκετού, η πιθανότητα επι-
πλοκών αυξάνεται, ενώ η χρήση των προσταγλανδι-
νών αντενδείκνυται καθώς αυξάνεται η πιθανότητα 
επιπλοκών όπως αναφέρουν οι Landon και συν2 και 
τα συμπεράσματα συνοψίζονται στον πίνακα 3. 
Ιδιαιτερότητες στην μαιευτική πρακτική υπάρχουν 
διεθνώς. Το 2010 το ACOG δήλωσε σε σχέση με την 
προσπάθεια απαγόρευσης του ΤΜΚ σε πολιτείες 
των ΗΠΑ ότι «ο περιορισμός του ΤΜΚ δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται  για επιτευχθεί επαναλαμβανο-
μένη καισαρική γέννηση ενάντια στην επιθυμία της 
επιτόκου».
Οι ιδιαιτερότητες της Μαιευτική πρακτικής στην 
Ελλάδα σχετικά με τον ΤΜΚ εστιάζονται κυρίως 
στην πλημμελή πολλές φορές καταγραφής των συμ-
βάντων  του προηγούμενου τοκετού, στη έλλειψη 
εμπειρίας σε ΤΜΚ και στην απουσία Νομικής κάλυ-
ψης. Όμως, οι υποδομές για την ασφαλή διεξαγωγή 
ΤΜΚ υπάρχουν (αναισθησιολογική και νεογνολο-
γική υποστήριξη, άμεσα διαθέσιμο χειρουργείο, 
διαθεσιμότητα αίματος). Στα χέρια των Ελλήνων 
Μαιευτήρων εναπόκειται η σωστή χρήση της εμπει-
ρίας από το εξωτερικό στον ΤΜΚ και η ένταξή του 
στην καθημερινή Μαιευτική πραγματικότητα, μετά 
από εκτενή εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων μας.
Ο κανόνας είναι πλέον η τεκμηριωμένη ιατρική 
(evidence based medicine). Οι μαιευτήρες πρέπει 

Πίνακας 3:  Πρόκληση τοκετού και πιθανότητα ρήξης της καισαρικής τομής
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να προωθούμε τις ασφαλέστερες επιλογές για την 
επίτοκο και το νεογνό και όχι τις ασφαλέστερες επι-
λογές για την αποφυγή νομικών αντιπαραθέσεων.

Vaginal labor after caesarean section 
 To VBAC on not VBAC
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Summary
Many women believe that the only safe option after a cae-
sarian birth is another caesarean. 
According to NIH, “VBAC is a reasonable and safe choice 
for the majority of women with prior C/S.” The ACOG 
concurred when they state that “most “women with one 
and “some” women with two prior C/S are candidates for 
VBAC. 
VBAC can be successful in up to 70% of the cases. Var-
ious positive and negative influencing factors have been 
identified.
Successful VBAC have lower maternal complication rates 
than elective repeat caesareans which have lower rates 
than VBACs that end in a caesarean. 
Uterine rupture is the major concern of VBAC and while 
it can be catastrophic it is rare (defined as non surgical 
complete disruption of all uterine layers which usually 
leads to bleeding and extrusion of all or part of the fe-
tal-placental unit). Also, only 7% of uterine ruptures re-
sult in catastrophic events

Permitting labour to begin spontaneously after one low-
er uterine segment uterine CS carries a 0.2- 0.7% risk of 
rupture which can increase upon labour augmentation or 
induction.  These rates are similar to other serious obstet-
ric complications like placental abruption, cord prolapse 
and shoulder dystocia. 
At present, there are some maternity units not allowing a tri-
al of labour after C/S. The 2010 ACOG guidelines addressed 
this rising issue of VBAC ban and stated “restrictive VBAC 
policies should not be used to force women to undergo a re-
peat C/S against their will”. Hopefully VBAC will become a 
viable option to the many women who desire it. 
Evidence based care is the standard now. Every obstetri-
cian should be promoting the safest option for mother and 
baby. Not the safest option for avoiding a lawsuit. 

Key words: Vaginal birth, caesarean section
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