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Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται εντυπωσιακή αύξηση 
της συχνότητας της διδύμου κυήσεως τόσο μετά από 
αυτόματη σύλληψη λόγω επιθυμίας σύλληψης σε 
βιολογικά μεγαλύτερα ηλικιακά επίπεδα, όσο και μετά από 
εφαρμογή τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Οι 
επιπλοκές που συναντώνται και επιβαρύνουν την έκβαση 
των διδύμων κυήσεων είναι η αυξημένη περιγεννητική 
νοσηρότητα και θνησιμότητα λόγω μεγαλύτερης 
πιθανότητας πρόωρου τοκετού και γέννησης νεογνών 
χαμηλού βάρους, καθυστέρησης ενδομήτριας ανάπτυξης, 
αποκόλλησης πλακούντα και κινδύνου αιμορραγίας μετά 
τον τοκετό. Η επιλογή του τρόπου αποπεράτωσης του 
τοκετού σε δίδυμες κυήσεις, βασίζεται στην προβολή των  
διδύμων εμβρύων, στην ηλικία κύησης,ηλικία των εγκύων 
γυναικών, πολυτοκία και χοριονικότητα. Παρά την ύπαρξη 
αντικρουόμενων βιβλιογραφικών αναφορών σύμφωνα με την 
υπάρχουσα βιβλιογραφία προτείνεται καισαρικής κολπική 
διευθέτηση του τοκετού διδύμων μόνο στις περιπτώσεις 
επιτόκων(πολυτόκων) ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 35 ετών 
με  κεφαλική προβολή και των 2 εμβρύων  σε τελειόμηνες 
χωρίς παθολογία κυήσεις των οποίων η διάρκεια δεν 
υπερβαίνει τις 38 εβδομάδες και οποίες έλαβαν χώρα μετά 
από φυσιολογική σύλληψη. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 
συνιστάται η εκτέλεση Καισαρικής τομής.

Λέξεις - κλειδιά: Δίδυμος κύηση, χρόνος και τρόπος αποπεράτωσης 
τοκετού, Καισαρική τομή
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Γαλάζιος και Τσικούρας

Εισαγωγή
Οι δίδυμες κυήσεις ευθύνονται για το 10% της περι-
γεννητικηςθνησιμότητας και το 60% των ανωμάλων 
σχημάτων –προβολών του εμβρύου. 
Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται στις ανεπτυγ-
μένες χώρες αύξηση της συχνότητας των δίδυμων 
κυήσεων μετά από αυτόματη σύλληψη γεγονός που 
οφείλεται κύρια στην επιλογή της απόφασης για 
τεκνοποίηση σε περισσότερο προχωρημένη ηλικία. 
6% έναντι 2.3% 4 χρόνια πριν επιπρόσθετα διαπι-
στώθηκε κατά την τελευταία δεκαετία αύξηση της 
επίπτωσης των δίδυμων κυήσεων παγκοσμίως σαν 
αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης μεθόδων υπο-
βοηθούμενης αναπαραγωγής. Ιδιαίτερα στον Κα-
ναδά η αύξηση αυτή μεταξύ 2007-2012 ανήλθε στο 
15%.1

Οι δίδυμες κυήσεις χαρακτηρίζονται από αυξημένη 
περιγεννητική νοσηρότητα και θνησιμότητα καθώς 
επίσης και από αυξημένη μητρική νοσηρότητα και 
θνησιμότητα αποδιδόμενη κύρια στον αυξημένο 
κίνδυνο αιμορραγίας. Διαπιστώνεται αύξηση του 
σχετικού κινδύνου γέννησης θνησιγενών νεογνών 
καθώς επίσης και αυξημένος κίνδυνος δυσάρεστων 
συμβαμάτων κατά τον τοκετό.1 
Η νεογνική θνησιμότητα διδύμων σε σύγκριση με 
μονήρεις κυήσεις είναι 4.3/1000 έναντι 3.8/1000 
για νεογνά βάρους 2501-3000γρ, και 7.4/1000 ένα-
ντι 2.2/1000 για νεογνά .3000γρ. Επίσης διαπιστώ-
θηκε διπλάσια θνησιμότητα κατά την διάρκεια του 
τοκετού Στην ίδια μελέτη (Kelly et. al) διαπιστώ-
θηκε ότι η παραπάνω θνησιμότητα για δίδυμα βά-
ρους>2500γρ είναι 1.221/1000 έναντι αντίστοιχης 
0.34/1000 για μονήρεις κυήσεις.2 
Ο κίνδυνος περιγεννητικού θανάτου διδύμων μειώ-
θηκε τις τελευταίες τρεις δεκαετίες πλην όμως δια-
πιστώνεται μικρότερη μείωση στα περισσότερο ώρι-
μα νεογνά (34-37εβδ.) σε σύγκριση με τα λιγότερο 
ώριμα. Παρατηρήθηκε επίσης μεγαλύτερη περιγεν-
νητική θνησιμότητα σε δίδυμα νεογνά με βάρος γέν-
νησης >2500γρσε σύγκριση με αντίστοιχου βάρους 
νεογνά μονήρων κυήσεων.2 
Σύμφωνα με μία μεγάλη αναδρομική μελέτη που 
αφορούσε 8000 τοκετούς διδύμων η εκλεκτική ΚΤ 
μπορεί να μειώσει την περιγεννητική θνησιμότητα 
τελειόμηνων διδύμων κατά 75%.3

Σημαντικοί επίσης παράγοντες που επηρεάζουν τον 
Μαιευτήρα προς την επιλογή της εκλεκτικής ΚΤ 
είναι η συχνά διαπιστούμενη σχετικά μεγάλη (>35 
ετών) ηλικία των επιτόκων, καθώς επίσης και το 
γεγονός ότι η πλειοψηφία αφορά πρωτότοκες. Σε 

περιπτώσεις πρώιμων τοκετών ή έντονης επιβρά-
δυνσης της ενδομήτριας ανάπτυξης οι περισσότεροι 
συνιστούν εκτέλεση ΚΤ σε κυήσεις <32εβδ η όταν 
το βάρος γέννησης είναι <1500γρ.4,5

Αναφορικά με την μέθοδο σύλληψης οι δίδυμες κυ-
ήσεις μετά από IVF, ICSI εμφανίζουν μεγαλύτερη 
συχνότητα πρόωρων τοκετών, γεννήσεων νεογνών 
με υπολειπόμενο βάρος καθώς επίσης και άλλων 
συμβαμάτων. Ο κίνδυνος γέννησης θνησιγενών εμ-
βρύων αυξάνεται μετά την συμπλήρωση της 37ης 
εβδομάδας της κύησης και είναι 6-9  φορές μεγαλύ-
τερος στα διχοριακά δίδυμα και ακόμη περισσότε-
ρο στα μονοχοριακά. Θεωρείται επομένως λογική 
επιλογή η εκτέλεση εκλεκτικής ΚΤ στα διχοριακά 
την 37η εβδομάδα και την 36η στα μονοχοριακά. Η 
International society for twin studies και η SOGC,-
συνιστούν τοκετό πριν την συμπλήρωση της 38ης 
εβδομάδας της κύησης και προτείνουν ως λογική 
επιλογή τον σχεδιασμό επιλεκτικής χαμηλής εγκάρ-
σιας Καισαρικής τομής την 38η εβδομάδα %.6

Απόλυτες ενδείξεις εκτέλεσης ΚΤ είναι τα μονοα-
μνιακά δίδυμα λόγω υψηλού κινδύνου πρόπτωσης 
ομφάλιου λώρου τα σιαμιαία ,όταν διαπιστώνεται 
ότι η προβολή του 1ου δεν είναι κεφαλική και όταν 
υπάρχουν άλλες απόλυτες ενδείξεις.7

Όταν η προβολή του 1ου εκ των εμβρύων είναι ισχι-
ακή συνιστάται η εκτέλεση Καισαρικής τομής λόγω 
ενσφήνωσης και αδυναμίας καθόδου των προβαλ-
λουσών μερών διά μέσου του πυελογεννητικού σω-
λήνα ιδιαίτερα όταν η προβολή του 2ου είναι κεφα-
λική. Αν και η παραπάνω εξέλιξη είναι πολύ σπάνια 
συνοδεύεται με υψηλή περιγεννητική θνησιμότητα8.
Παραδοσιακά όταν η προβολή του πρώτου είναι κε-
φαλική και δεν υπάρχουν άλλες επιπλοκές μπορεί 
να επιχειρηθεί η κολπική διευθέτηση του τοκετού. 
Υπάρχει όμως έλλειψη καλά σχεδιασμένων προο-
πτικών μελετών. Ακόμη όμως και όταν η προβολή 
είναι κεφαλική η κολπική διευθέτηση του τοκετού 
παραμένει συζητήσιμη λόγω των μαιευτικών επι-
πλοκών που μπορεί να εμφανιστούν μετά τον τοκετό 
του 1ου εμβρύου (αποκόλληση πλακούντα, πρόπτω-
ση ομφάλιου λώρου, εμβρυική βραδυκαρδία). Στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και 
την αυξημένη επίπτωση μετεγχειρητικής λοίμωξης 
στην μητέρα όταν καταστεί αναγκαία λόγω επιπλο-
κών η εκτέλεση επείγουσας ΚΤ για την γέννηση του 
2ου εμβρύου Σύμφωνα επίσης με την ίδια μελέτη η 
κυριότερη αιτία νεογνικού θανάτου αναφορικά με 
την κολπική διευθέτηση του τοκετού του 2ου εμ-
βρύου είναι η εμβρυική ασφυξία-οξέωση. Επίσης η 
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παραπάνω αιτία μπορεί να προκαλέσει και εγκεφα-
λική παράλυση.9 
Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι αντικειμενικά η 
πλειοψηφία των νεώτερων Μαιευτήρων έχει μειω-
μένη λόγω έλλειψης επαρκούς εκπαίδευσης-εμπει-
ρίας ικανότητα να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις 
αυξημένες απαιτήσεις Μαίευσης του 2ου εμβρύ-
ου ιδιαίτερα όταν η προβολή δεν είναι κεφαλική. 
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των Cerulo et al που 
εφάρμοσαν μία φιλελεύθερη πολιτική αναφορικά 
με την επιλογή ή μη της Καισαρικής τομής όταν η 
προβολή του 2ου δεν ήταν κεφαλική πιστοποιήθηκε 
επίπτωση 84% των ΚΤ με παρόμοια ποσοστά νεο-
γνικής νοσηρότητας και θνησιμότητας μεταξύ των 
2 εμβρύων. Ο τρόπος αποπεράτωσης του τοκετού 
σε δίδυμες κυήσεις προβληματίζει με αυξανόμενη 
συχνότητα τον σύγχρονο Μαιευτήρα λόγω του με-
γάλου αριθμού δίδυμων κυήσεων που προκύπτουν 
από την συχνή εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμε-
νης αναπαραγωγής. Η συχνότητα των θνησιγενών 
εμβρύων και η περιγεννητική νοσηρότητα και θνη-
σιμότητα είναι μεγαλύτερες στις δίδυμες κυήσεις. 
Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι ο κολπικός τοκετός του 
2ου εμβρύου συνοδεύεται από αυξημένη περιγεννη-
τική νοσηρότητα και θνησιμότητα και θεωρούν ότι η 
εκτέλεση εκλεκτικής καισαρικής τομής σε όλες τις 
δίδυμες κυήσεις μπορεί να προστατεύσει σημαντικά 
το 2ο έμβρυο.10

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την κολπική διευ-
θέτηση του τοκετού διδύμων μόνο στις περιπτώσεις 
επιτόκων (πολυτόκων) ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 
35 ετών με κεφαλική προβολή και των 2 εμβρύων σε 
τελειόμηνες χωρίς παθολογία κυήσεις των οποίων η 
διάρκεια δεν υπερβαίνει τις 38 εβδομάδες και οποίες 
έλαβαν χώρα μετά από φυσιολογική σύλληψη. Σε όλες 
τις άλλες περιπτώσεις προτείνω την εκτέλεση ΚΤ. 
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Summary
In the last years it is observed an increase in the incidence 
of multiple pregnancies after spontaneous conception due 
to delayed child bearing or an increased rate of the use 
of ovulation induction agents and assisted reproduction 
techniques application. The complications related to twin 

gestation are the following: preterm labor, IUGR, placen-
ta abruption and postpartum bleeding. The decision for 
the delivery’s mode depends on twin`s presentation, ges-
tational age, mother’s age , parity, chorionity and zygosity. 
Although controversy exists, it is currently recommended 
to perform a caesarean section in the most cases. Vaginal 
delivery may only be performed in normal pregnancies at 
term less than 38 weeks given that both twins have cephal-
ic presentation.
 
Key words: twin pregnancy, optimum timing, planned delivery 
modus
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