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Ρήξη μήτρας

Σήμερα, με την πρόοδο της Μαιευτικής Επιστήμης και την 
εδραίωση της χαμηλής εγκάρσιας τομής για τις περιπτώ-
σεις της καισαρικής τομής, έχουν καταστήσει τη ρήξη της 
μήτρας μια σπάνια επιπλοκή.

Παράγοντες κινδύνου και αίτια

Περισσότερες από τέσσερις 
εγκυμοσύνες.
Προηγηθείσα καισαρική τομή.
Παρατεταμένος/εργώδης το-
κετός.
Υπερτονία της μήτρας από 
υπερβολική χορήγηση ωκυτο-
κίνης  (φάρμακο που βοηθά να 
ενισχυθούν οι συστολές).
Ένα μωρό σε οποιαδήποτε 
θέση, εκτός της κεφαλικής 
προβολής.

Η πιο συνηθισμένη αιτία ρήξης 
της μήτρας είναι η προηγηθείσα 
καισαρική τομή και αυτό γιατί τα 
τοιχώματα της μήτρας στο ση-
μείο της ουλής δεν έχουν πλέον 
την ίδια ανθεκτικότητα, με απο-
τέλεσμα, σε μια νέα εγκυμοσύνη, 
με την αυξανόμενη ενδομητρική 
πίεση, τα τραυματικά χείλη της 
μητρικής ουλής να διαχωριστούν. 
Εξάλλου, αυτός είναι και ο λόγος 
για τον οποίο μια προηγηθείσα 
καισαρική τομή αποτελεί ένδει-

ξη για επόμενη νέα καισαρική. Η ρήξη 
μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια 
της κύησης είτε κατά τη διάρκεια του 
τοκετού.

Κλινική εικόνα
Υπάρχουν δύο είδη ρήξης: η ατελής και 
η τέλεια. 
Στην ατελή, η ρήξη περιορίζεται μόνο 
στο ενδομήτριο και μυομήτριο και το 
μόνο σύμπτωμα είναι η ευαισθησία 
στην περιοχή της παλαιάς ουλής. Εφό-
σον η θέση της ρήξης δεν έχει σχέση με 
τη θέση πρόσφυσης του πλακούντα, το 
έμβρυο δεν επηρεάζεται. Στην τέλεια, 
η ρήξη αφορά σε όλους τους χιτώνες 
και φυσικά η κατάσταση είναι πολύ πιο 
σοβαρή. Εάν η ρήξη οφείλεται σε προ-

ηγούμενο εγχειρητικό τραύμα, μπορεί 
να μην υπάρχει αιμορραγία. Ωστόσο, 
δεν αποκλείεται να εμφανιστεί και αι-
μορραγία, που μπορεί να φανεί και από 
τα εξωτερικά γεννητικά όργανα. Εάν η 
ρήξη οφείλεται σε κεντρική πρόωρη 
αποκόλληση του πλακούντα, τα συ-
μπτώματά της είναι από έντονος πόνος 
και βαριά αλλοίωση μέχρι και απώλεια 
των καρδιακών παλμών του εμβρύου, 
συμπτώματα εσωτερικής αιμορραγίας, 
αιμορραγική διάθεση, τετανική σύσπα-
ση της μήτρας.
Εάν η τέλεια ρήξη συμβεί κατά τη δι-
άρκεια του τοκετού, διαπιστώνεται 
εξαφάνιση των συστολών της μήτρας, 
τα σκιρτήματα του εμβρύου γίνονται 
επώδυνα, η γυναίκα παύει να έχει ωδί-

Είναι μια ανώμαλη ανοιχτή 
διάσπαση της μήτρας. Η 
ρήξη μήτρας είναι σπάνια 
αλλά πολύ επικίνδυνη, τόσο 
για τη μητέρα, όσο και για το 
μωρό. Μία από τις πιο σοβα-
ρές επιπλοκές της εγκυμο-
σύνης, στην οποία οφείλεται 
το 50% περίπου της μητρι-
κής θνησιμότητας. 




