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Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ είναι τριμηνιαίο περιοδικό γενικής ύλης και απευθύνεται στους γιατρούς κάθε 
ειδικότητας. Δεκτά για δημοσίευση είναι άρθρα γραμμένα από γιατρούς των Νοσοκομείων του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ και από επιστήμονες συναφών επαγγελμάτων. Τα άρθρα πρέπει να έχουν επίκαιρο επιστημονικό 
ενδιαφέρον, να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένα, σύντομα, μέχρι 1.200 λέξεις, γραμμένα με 
σαφήνεια, κατανοητά από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο από τους ειδικούς επί του θέματος 
που πραγματεύονται. Κύριο κορμό του περιοδικού αποτελούν οι ανακοινώσεις περιπτώσεων, οι σύντομες 
ανασκοπήσεις, τα επίκαιρα θέματα. Δεκτές, επίσης, διδακτικές απεικονίσεις, κουίζ, δοκιμασίες αυτοελέγ-
χου. Για τη μορφή του άρθρου και την αναγραφή της βιβλιογραφίας παρακαλούνται οι συγγραφείς να 
συμβουλεύονται προηγούμενα τεύχη του περιοδικού. Όλα τα άρθρα ελέγχονται από συντακτική επιτροπή, 
η οποία κρίνει αν το άρθρο είναι κατάλληλο προς δημοσίευση ως έχει ή ύστερα από υποδεικνυόμενες 
τροποποιήσεις. Μετά την έγκριση της συντακτικής επιτροπής, το άρθρο υπόκειται σε συντακτικές και 
γραμματικές διορθώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και περικοπές φράσεων ή ολόκληρων πα-
ραγράφων, ώστε να γίνει περισσότερο περιεκτικό και εύληπτο.
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Οι καλοήθεις παθήσεις του πρωκτού αποτελούν συνήθεις καταστάσεις, που ταλαιπωρούν τους ασθενείς, και συχνά 

χρειάζεται χειρουργική επέμβαση για την απαλλαγή από αυτές. Η ανατομική και η λειτουργική ιδιαιτερότητα της περι-

οχής του πρωκτού απαιτεί γνώσεις, πείρα, τεχνική και δεξιότητες ώστε οι επεμβάσεις να είναι λυσιτελείς. Όμως, εκτός 

από τους ειδικούς, οι παθολόγοι και οι γενικοί ιατροί οφείλουν να γνωρίζουν πώς θα καθοδηγήσουν τον ασθενή για την 

απαλλαγή των συμπτωμάτων του και κυρίως την επίλυση του προβλήματός του.

Με την έννοια αυτή η συντακτική επιτροπή έκρινε ότι ένα αφιέρωμα στις παθήσεις του πρωκτού θα ενδιέφερε τους 

αναγνώστες του περιοδικού ÇΙατρικά ΑνάλεκταÈ. Ανέθεσε το συντονισμό του αφιερώματος στον κ. Ι. Πατούλη, ο οποίος 

πιστεύω, όπως θα κρίνουν και οι αναγνώστες, πέτυχε το καλύτερο στην αποστολή του.

Ήταν πρότασή του να γίνει αναφορά στη μνήμη των χειρουργών Γ. Αυλάμη, Β. Γεωργούλη, Σ. Μαυραντώνη, Χ. Πισιώτη, Π. 

Σακελλαριάδη και Θ. Σεγδίτσα, οι οποίοι έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο ΥΓΕΙΑ και οι οποίοι Çμε περισσή αγάπη 

και επιστημονική ενάργεια επί χρόνια μας μύησαν στην περίπλοκη χειρουργική τεχνική της πρωκτολογίαςÈ.

Ιωάννης Αποστολάκης

Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας

Γράμμα από τη σύνταξη

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 24 | Έτος 2014 1287



Ο πρωκτικός σωλήνας αποτελεί το τελικό τμήμα του γα-

στρεντερικού συστήματος. Έχει μήκος 3-4 εκ. και είναι 

εξωπεριτοναϊκός. Αρχίζει από την ορθοπρωκτική συμβο-

λή (πίνακας 1), καταλήγει στην πρωκτική σχισμή, περι-

βάλλεται από ισχυρούς μυς και είναι μια προσθιοπίσθια 

σχισμή. Η ανατομική και η λειτουργική ακεραιότητά του 

είναι απαραίτητες για την εγκράτεια των κοπράνων (πίνα-

κας 2). Το άνω τμήμα του πρωκτικού σωλήνα προέρχεται 

από το αρχέγονο έντερο (ενδόδερμα) και ενώνεται με 

το κάτω τμήμα, που προέρχεται από το εξώδερμα, στην 

οδοντωτή γραμμή. Τα 2/3 του πρωκτικού σωλήνα βρί-

σκονται πάνω από την οδοντωτή γραμμή και το 1/3 κάτω. 

Περιγράφεται ο ανατομικός και ο χειρουργικός πρωκτικός 

σωλήνας, ενώ υπερηχογραφικά διακρίνονται 3 επίπεδα 

(κάτω 0-2 εκ., μέσο 2-4 εκ., άνω >4 εκ. από την πρωκτική 

σχισμή).

Τοπογραφική ανατομική
Πλάγια από τον πρωκτικό σωλήνα, κάτω από το πυελικό δι-

άφραγμα και πάνω από το δέρμα του περινέου, βρίσκονται 

οι πυραμιδοειδείς ευθυϊσχιακοί βόθροι (που επικοινωνούν 

μεταξύ τους πίσω από τον πρωκτικό σωλήνα). Μπροστά 

από τον πρωκτικό σωλήνα βρίσκονται στους μεν άνδρες 

ο προστάτης, οι σπερματοδόχοι κύστεις και η ουρήθρα, 

Ανατομία και φυσιολογία του πρωκτικού σωλήνα

Χρήστος Ι. Δημόπουλος
Χειρουργός ΥΓΕΙΑ
dimopat@gmail.com

Πίνακας 1 Ορισμοί ανατομίας του πρωκτού

Ανατομικός πρωκτικός σωλήνας. Εκτείνεται από την πρωκτική σχισμή μέχρι την οδοντωτή γραμμή. Μήκος 2 εκ. 

Χειρουργικός πρωκτικός σωλήνας. Εκτείνεται από την πρωκτική σχισμή μέχρι τον ορθοπρωκτικό δακτύλιο (όπου 
καταλήγει η κοπροδόχος λήκυθος). Μήκος 4 εκ. 

Πρωκτική σχισμή. Όριο όπου το πολύστιβο κερατινοποιημένο επιθήλιο του περινέου στερείται των εξαρτημάτων του.

Οδοντωτή γραμμή. Αντιστοιχεί στο κάτω όριο των πτυχών του Morgani, περίπου 2 εκ. από την πρωκτική σχισμή.

Ορθοπρωκτικός δακτύλιος. Μυϊκός δακτύλιος που σχηματίζεται γύρω από την οπίσθια επιφάνεια της ορθοπρωκτικής 
συμβολής και προκαλεί γωνίωση προς τα εμπρός. Αποτελείται από ίνες του έσω, του έξω σφιγκτήρα και του ηβοορθικού 
μυός. Αντιστοιχεί στο σημείο όπου το ορθό διέρχεται το πυελικό έδαφος.

Διασφιγκτηριακή αύλακα (γραμμή Hilton). Ψηλαφητή περιοχή ανάμεσα στον έσω και έξω σφιγκτήρα.

Ορθοπρωκτική συμβολή. Όριο όπου γίνεται η μετάπτωση του ορθού στον πρωκτό. Βρίσκεται στο ύψος του νοητού 
ηβοκοκκυγικού επιπέδου, αντιστοιχεί στο άνω όριο των στύλων Morgani.

Πρωκτικές πτυχές (στύλοι Morgani). 6-14 επιμήκεις πτυχές στο άνω μέρος του πρωκτικού σωλήνα.

Πρωκτικές βαλβίδες. Εγκάρσιες ημισεληνοειδείς πτυχές του βλεννογόνου που ενώνουν το κάτω πέρας των πρωκτικών 
πτυχών.

Πρωκτικές κρύπτες. Στο βάθος των πρωκτικών βαλβίδων.

Πρωκτικοί αδένες. Αδένες που εκκρίνουν βλέννη στις πρωκτικές κρύπτες. 

Ζώνη Μεταβατικού Επιθηλίου. Ζώνη κεντρικά της οδοντωτής γραμμής (περίπου 6-12 χιλ.) όπου παρατηρείται βαθμιαία 
μεταβολή του επιθηλίου από κυλινδρικό σε πλακώδες.

Πρωκτόδερμα. Το επιθήλιο του πρωκτικού σωλήνα ανάμεσα στην πρωκτική σχισμή και την οδοντωτή γραμμή. Είναι 
πολύστιβο, πλακώδες, κερατινοποιημένο και ευαίσθητο στον πόνο. 

Πρωκτικά αγγειακά προσκέφαλα (ανατομικά μαξιλάρια). Οι 3 πλέον προπετείς πτυχές του Morgani (3η, 7η, 11η ώρα) 
που περιέχουν κλάδους των άνω αιμορροϊδικών αγγείων, διαστέλλονται - συστέλλονται ανάλογα με την πίεση (καθώς 
αυξάνεται η ενδοκοιλιακή πίεση, κλείνει η φλεβική αποχέτευση από αυτές τις περιοχές) και συμμετέχουν κατά 15% 
στην πίεση ηρεμίας του πρωκτού.

Ανατομία και φυσιολογία του πρωκτικού σωλήνα
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στις δε γυναίκες ο τράχηλος της μήτρας, ο κόλπος και 

το σώμα του περινέου. Εμπρός και άνω υπάρχει η περι-

τονία του Denonvillier και πίσω και άνω η περιτονία του 

Waldayer. Πίσω υπάρχει η κορυφή του κόκκυγα με τον 

οποίο ο πρωκτικός σωλήνας ενώνεται με τον πρωκτοκοκ-

κυγικό σύνδεσμο.

Περιγραφική ανατομική
Μύες

n Έσω σφιγκτήρας: Είναι συνέχεια της κυκλοτερούς μυϊ-

κής στοιβάδας του ορθού, απαρτίζεται από λείες μυϊκές ί-

νες και έχει πάχος 1-5 χιλ. Περιβάλλει τον πρωκτικό σωλή-

να μέχρι 1,5 εκ. περιφερικότερα της οδοντωτής γραμμής 

και δέχεται νεύρωση από το αυτόνομο νευρικό σύστημα.

nΈξω σφιγκτήρας: Έχει σχήμα ελλειπτικού κυλίνδρου, 

πάχους 6-10 χιλ. Αποτελείται από γραμμωτές μυϊκές ίνες 

και δέχεται σωματική νεύρωση. Για διδακτικούς λόγους πε-

ριγράφονται 3 μοίρες: α) η εν τω βάθει (συνέχεται με τον 

ηβοορθικό μυ), β) η επιπολής (προσφύεται στον κόκκυγα 

με τον πρωκτοκοκκυγικό σύνδεσμο), και γ) η υποδόρια 

(προσφύεται στο δέρμα). Περιβάλλεται από την επιπολής 

περιτονία του ευθυϊσχιακού βόθρου και υποδόρια από το 

λίπος του περινέου.

n Κοινός καταφυτικός επιμήκης μυς: Είναι συνέχεια της 

επιμήκους μυϊκής στοιβάδας του ορθού (μαζί με ίνες του 

ανελκτήρα του ορθού και του ηβοορθικού) ανάμεσα στον 

έσω και έξω σφιγκτήρα που τους χωρίζει και δημιουργεί 

το διασφιγκτηριακό διάστημα. Οι ίνες του διασχίζουν τους 

σφιγκτήρες και καταλήγουν στο δέρμα ή στο επιθήλιο του 

πρωκτικού σωλήνα.

Νεύρωση

n Αισθητική: Πάνω από την οδοντωτή γραμμή η νεύρω-

ση είναι σπλαχνική (κάτω υπογάστριο νεύρο) και ο πρω-

κτικός σωλήνας είναι ευαίσθητος στη διάταση. Κάτω από 

την οδοντωτή γραμμή η νεύρωση είναι σωματική (κλάδοι 

αιδοιικού νεύρου) με ευαισθησία στον πόνο, την αφή, τη 

θερμοκρασία. Στη μεταβατική ζώνη υπάρχει τόσο πλούσια 

νεύρωση, που παρομοιάζεται με αυτή του δείκτη.

n Κινητική: Έξω σφιγκτήρας. Κάτω αιμορροϊδικό νεύρο, 

κλάδος του έσω αιδοιικού νεύρου (από το ιερό πλέγμα). 

Στο 1/3 υπάρχει και επιπλέον περινεϊκός κλάδος από το 

Σχήμα 1. Σχεδιάγραμμα της περιοχής του πρωκτού.

Πίνακας 2
Μηχανισμοί εγκράτειας  

του πρωκτού

Ανατομική και λειτουργική ακεραιότητα σφιγκτήρων

Ακεραιότητα αισθητικής και κινητικής νεύρωσης

Ευενδοτότητα, διατασιμότητα και χωρητικότητα ληκύ-
θου ορθού

Σύσταση και όγκος κοπράνων

Ταχύτητα πλήρωσης ορθού με κόπρανα

Αιμορροϊδικά προσκέφαλα

Ορθοπρωκτική συμβολή

Ορθοπρωκτική 
συμβολή

Πρωκτικός 
σωλήνας

Πρωκτικές βαλβίδες 
και κρύπτες

Πρωκτική σχισμή

Ορθό

Ανελκτήρ πρωκτού

Πτυχές Morgagni

Οδοντωτή γραμμή

Έσω σφιγκτήρ

Έξω σφιγκτήρ

Σχεδιάγραμμα
Χ. Δημόπουλος

Ανατομία και φυσιολογία του πρωκτικού σωλήνα
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4ο ιερό νεύρο.

n Έσω σφιγκτήρας: Συμπαθητική (διεγερτική) νεύρωση 

από μεταγαγγλιακές συμπαθητικές ίνες από το υπογά-

στριο νεύρο. Παρασυμπαθητική (ανασταλτική) νεύρωση 

από προγαγγλιακές ίνες μέσω ιερών νεύρων. Στον έσω σφι-

γκτήρα υπάρχουν διεγερτικοί υποδοχείς (α-αδρενεργικοί) 

και ανασταλτικοί υποδοχείς (β-αδρενεργικοί, μουσκαρινι-

κοί - χολινεργικοί, μη χολινεργικοί, μη αδρενεργικοί). 

Αιμάτωση

n Αρτηριακή: Πάνω από την οδοντωτή γραμμή η αιμάτω-

ση γίνεται από τελικούς κλάδους της άνω αιμορροϊδικής 

αρτηρίας (τελικός κλάδος κάτω μεσεντερίου αρτηρίας). 

Κάτω από την οδοντωτή γραμμή είναι από κλάδους της 

μέσης αιμορροϊδικής αρτηρίας (κλάδος έσω λαγονίου 

αρτηρίας) και κάτω αιμορροϊδικής αρτηρίας (κλάδος έσω 

αιδοιικής αρτηρίας, από έσω λαγόνιο αρτηρία). Η αιμάτω-

ση δεν είναι ίδια σε όλη την περιφέρεια του πρωκτικού 

σωλήνα και είναι σχετικά λιγότερη πίσω.

n Φλεβική: Πάνω από την οδοντωτή γραμμή βρίσκεται 

το έσω αιμορροϊδικό πλέγμα (αποχετεύεται στην πυλαία 

μέσω της κάτω μεσεντερίου φλέβας) και κάτω από την 

οδοντωτή γραμμή βρίσκεται το έξω αιμορροϊδικό πλέγ-

μα (αποχετεύεται στη συστηματική κυκλοφορία μέσω της 

έσω λαγονίου φλέβας) δημιουργώντας έτσι πυλαιοσυστη-

ματικές αναστομώσεις.

n Λεμφική κυκλοφορία: Πάνω από την οδοντωτή γραμμή 

τα λεμφαγγεία απάγονται σε λεμφαδένες της κάτω μεσε-

ντερίου αρτηρίας και στη συνέχεια σε προαορτικούς, ενώ 

κάτω από την οδοντωτή γραμμή στους επιπολής βουβω-

νικούς λεμφαδένες και από εκεί στους έξω λαγόνιους και 

οσφυϊκούς - παρααορτικούς λεμφαδένες.

Βλεννογόνος
Κεντρικά από την οδοντωτή γραμμή ο βλεννογόνος του 

πρωκτικού σωλήνα είναι μονόστιβο κυλινδρικό επιθήλιο. 

Περιφερικά από την οδοντωτή γραμμή είναι πολύστιβο 

πλακώδες κερατινοποιημένο επιθήλιο. Αντίστοιχα με την 

οδοντωτή γραμμή υπάρχει η Πρωκτική Μεταβατική Ζώνη 

(ΑΤΖ), που περιέχει αλληλεπικαλυπτόμενες περιοχές με 

Πίνακας 3 Ορισμοί φυσιολογίας του πρωκτού

Πίεση ηρεμίας. Πίεση αυλού πρωκτικού σωλήνα που δημιουργείται σε κατάσταση ηρεμίας από τον τόνο του πρω-
κτικού σφιγκτηριακού συμπλέγματος. Είναι περίπου 60-85 mmHg και οφείλεται κατά 70%-85% στον τόνο του έσω 
σφιγκτήρα.

Πίεση σύσφιγξης. Η πίεση που δημιουργείται από την εκούσια σύσπαση του σφιγκτηριακού μηχανισμού (κυρίως έξω 
σφιγκτήρας) και είναι περίπου 50%-100% μεγαλύτερη από την πίεση ηρεμίας.

Ευενδοτότητα ορθού. Λόγος αύξησης ενδοορθικού όγκου προς αύξηση ενδοορθικής πίεσης.

Δείκτης κόπωσης και σφιγκτηριακή αντοχή. Χρονικό διάστημα που απαιτείται για πλήρη κόπωση του έξω σφιγκτήρα 
και πτώση της πίεσης συγκράτησης σε πίεση ηρεμίας (μέχρι 45-60 sec).

Ζώνη υψηλών πιέσεων.

Πρωκτοδερματικό αντανακλαστικό. Σύσπαση του έξω σφιγκτήρα μετά από νύξη με βελόνα του δέρματος του περινέου.

Αντανακλαστικό απάντησης υποδοχής του ορθού. Χάλαση του ορθού έτσι ώστε να διατηρείται χαμηλή η ενδοαυλική 
πίεση του ορθού παρά τη σταδιακή αύξηση του περιεχομένου του. 

Ανασταλτικό ορθοπρωκτικό αντανακλαστικό. Χάλαση του έσω σφιγκτήρα και αύξηση της σύσπασης του έξω σφι-
γκτήρα μετά από διάταση του ορθού.

Έλεγχος του ορθικού δείγματος. Η αναγνώριση της σύστασης του ορθικού περιεχομένου από νευρικές απολήξεις της 
μεταβατικής ζώνης κατά τη διάρκεια του ανασταλτικού ορθοπρωκτικού αντανακλαστικού (μάλλον μέσω δυνατότητας 
ανίχνευσης μικρών διαφορών θερμοκρασίας). 

Πρωκτοορθικό διεγερτικό αντανακλαστικό. Αντανακλαστική διαρκής σύσπαση του ορθού κατά τη διάρκεια της κέ-
νωσης του ορθού.

Εκούσιο ανασταλτικό αντανακλαστικό. Σύσπαση έσω σφιγκτήρα μετά από εκούσια σύσπαση έξω σφιγκτήρα.

Αντανακλαστικό σύγκλεισης πρωκτού. Αύξηση δραστηριότητας έξω σφιγκτήρα και του ηβοορθικού στη διάταση του 
πρωκτού (π.χ. κατά τη δακτυλική εξέταση).
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ενδοκρινή κύτταρα κεντρικά και κύτταρα που περιέχουν 

μελανίνη περιφερειακά, καθώς και κυβικά κύτταρα. Η 

συμβολή του βλεννογόνου του ορθού με την ΑΤΖ είναι 

ανώμαλη, με γλωσσίδες κυλινδρικού επιθηλίου ανάμεσα 

στην ΑΤΖ, που συχνά φτάνουν μέχρι την οδοντωτή γραμμή. 

Ο βλεννογόνος του πρωκτικού σωλήνα παίζει σημαντικό 

ρόλο στην εγκράτεια, γιατί γεμίζει τον αυλό του πρωκτικού 

σωλήνα, κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί μονάχα 

από το μυϊκό του σύστημα. 

Λειτουργική ανατομική - εγκράτεια - αφόδευση - 
φυσιολογία πρωκτικού σωλήνα
Κατά τη διάρκεια ηρεμίας ο μυϊκός σφιγκτηριακός μηχα-

νισμός του πρωκτού έχει το μεγαλύτερο μήκος του και 

αποκλείει το περιεχόμενο του ορθού να έλθει σε επαφή με 

τον ευαίσθητο βλεννογόνο της μεταβατικής ζώνης. Καθώς 

το ορθό διατείνεται μέσω του ανασταλτικού ορθοπρωκτι-

κού αντανακλαστικού (πίνακας 3) ο πρωκτικός σωλήνας 

βραχύνεται, αποκτά σχήμα χοάνης και το περιεχόμενο του 

ορθού έρχεται σε επαφή με το ευαίσθητο επιθήλιο του α-

νώτερου πρωκτικού σωλήνα. Το κατώτερο τμήμα του πρω-

κτικού σωλήνα εξακολουθεί να παραμένει κλειστό από τη 

δράση του έξω σφιγκτήρα. Καθώς το ορθό εξακολουθεί 

να διατείνεται από περιεχόμενο (και έχει γίνει η διάκριση 

του ορθικού περιεχομένου μέσω του αντίστοιχου μηχανι-

σμού δειγματισμού-sampling) υπάρχουν δύο δρόμοι που 

μπορεί να ακολουθηθούν 

1. Αν δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό, συνειδητή σύσπαση 

του έξω σφιγκτήρα δίνει το χρόνο στον έσω σφιγκτήρα να 

ανακάμψει, ενώ παράλληλα το περιεχόμενο που έχει έλθει 

σε επαφή με τον ανώτερο πρωκτικό σωλήνα, προωθείται 

παλίνδρομα στο ορθό με τη βοήθεια συσπάσεων του πυε-

λικού εδάφους. Τέλος, επέρχεται η χάλαση και η επάνοδος 

στη κανονική κατάσταση.

2. Αν είναι κοινωνικά αποδεκτό, τότε πραγματοποιείται η 

αφόδευση. Η πίεση στο ορθό γίνεται μεγαλύτερη από την 

πίεση στον πρωκτικό σωλήνα με αύξηση της ενδοκοιλια-

κής πίεσης (σύσπαση κοιλιακών μυών, διαφράγματος-χει-

ρισμός Valsalva και πιθανή σύσπαση του τοιχώματος του 

ορθού). 

Παράλληλα, υπάρχει χάλαση του ηβοορθικού με συνέπεια 

την αύξηση της ορθοπρωκτικής γωνίας (από περίπου 90 

σε 110-140 μοίρες) και ταυτόχρονη χάλαση του πυελι-

κού εδάφους, με αποτέλεσμα την κάθοδό του με επιπλέον 

ευθειασμό της ορθοπρωκτικής γωνίας και τελικό αποτέλε-

σμα την κένωση.

Η αφόδευση επηρεάζεται από τη σύσταση, το σχήμα 

και το μέγεθος των κοπράνων. Μικρά σκληρά κόπρανα 

χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αποβληθούν. Η 

ιδανική διάμετρος των κοπράνων είναι 2 εκ. Το εξωπυ-

ραμιδικό σύστημα φαίνεται ότι συντονίζει το μηχανισμό 

της αφόδευσης.
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Abstract
Dimopoulos C. Anal canal anatomy and physiology. Iatrika Analekta, 2015; 2: 1288-1291

Anal canal is the terminal part of the digestive system. Its dual embryonic origin (from endoderm above the dentate line 

and ectoderm below it) explains the differences and complexity of its anatomy. Functional and anatomical integrity of 

the anal canal are crucial for continence. 
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Η ορθοπρωκτική μανομετρία είναι η μέθοδος καταγρα-

φής πιέσεων στην περιοχή του πρωκτού. Είναι χρήσιμη 

στη διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών με ακράτεια 

και δυσκοιλιότητα και μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες 

δοκιμασίες εκτίμησης της λειτουργίας του πρωκτικού σω-

λήνα, όπως είναι το αφοδευσιόγραμμα και το ενδοσκο-

πικό υπερηχογράφημα. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η 

μανομετρία μπορεί να έχει και θεραπευτική χρησιμότητα, 

ως μέρος της βιοανάδρασης. Πρόκειται για μια λειτουργι-

κή εξέταση που απαιτεί αφενός την ύπαρξη του κατάλλη-

λου εξοπλισμού, αφετέρου πείρα και εξειδίκευση για την 

εφαρμογή της και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της.

Το σύστημα μανομετρίας αποτελείται από το μανομε-

τρικό καθετήρα (Εικόνα 1), την καταγραφική συσκευή 

(Εικόνα 2) και τους μετατροπείς πίεσης. Τα συστήματα 

μανομετρίας διακρίνονται σε δύο τύπους με βάση τη θέ-

ση των μετατροπέων: στερεάς φάσης (solid state) και 

σύστημα έγχυσης ύδατος (water perfusion), που είναι το 

πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο.

Η εξέταση είναι ανώδυνη, δεν απαιτεί ιδιαίτερη προ-

ετοιμασία (εκτός από χαμηλό υποκλυσμό επί παρουσίας 

κοπράνων στο κατώτερο ορθό), γίνεται χωρίς καταστολή, 

καθώς απαιτείται η συνεργασία του ασθενούς, και δεν 

έχει επιπλοκές.

Διενεργείται με τον ασθενή κατακεκλιμένο σε αριστε-

ρή πλάγια θέση. Ο μανομετρικός καθετήρας εισάγεται 

σε μήκος περίπου 6 εκ. από την οδοντωτή γραμμή και 

αποσύρεται αργά. Η μανομετρία βασίζεται στην άμεση ή 

έμμεση διέγερση ευαίσθητων μικροσυσκευών, οι οποίες 

μετατρέπουν την πίεση σε αντίστοιχης έντασης ηλεκτρι-

κό σήμα, που καταγράφεται τελικά σε χαρτί μέτρησης 

(παλαιότερα συστήματα) ή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Η μανομετρία υψηλής ευκρίνειας, στην οποία ο καθε-

τήρας έχει 12 αισθητήρες κυκλοτερώς τοποθετημένους 

σε απόσταση 1 εκ. μεταξύ τους, και η τρισδιάστατη μα-

νομετρία υψηλής ευκρίνειας, 3D HRM, με 256 αισθητή-

ρες κυκλικά τοποθετημένους, απαιτούν λιγότερο χρόνο 

εκτέλεσης και δίνουν πιο αναλυτικές πληροφορίες όσον 

αφορά την ακριβή ανατομική θέση της δυσλειτουργίας 

των σφιγκτήρων, ιδιαίτερα χρήσιμες σε ασθενείς με α-

κράτεια. Βέβαια, στην κλινική πράξη δεν φαίνεται να 

Ο ρόλος της μανομετρίας στις ορθοπρωκτικές παθήσεις
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υπερέχει η μανομετρία υψηλής ευκρίνειας σε σχέση με 

το σύστημα έγχυσης ύδατος.

Στα παιδιά είναι προτιμότερη η υψηλής ευκρίνειας 

μανομετρία, γιατί δεν απαιτούνται χειρισμοί μετά την 

τοποθέτηση του καθετήρα.

Οι παράμετροι που μελετώνται με τη μανομετρία ορ-

θού είναι οι πιέσεις των σφιγκτήρων, το ορθοπρωκτικό 

αντανακλαστικό, η αισθητικότητα και η ευενδοτότητα της 

περιοχής του πρωκτού (Εικόνα 3).

n Η πίεση ηρεμίας οφείλεται κυρίως (80%) στον τόνο 

του έσω σφιγκτήρα. Η φυσιολογική μέση πίεση ηρεμίας 

κυμαίνεται μεταξύ 50-85 mmHg. Υπάρχουν διακυμάν-

σεις στην πίεση ηρεμίας, οι οποίες σχετίζονται με το 

φύλο και την ηλικία.

n Η πίεση σύσφιγξης οφείλεται κυρίως στη σύσπαση 

του έξω σφιγκτήρα και είναι φυσιολογικά 50%-100% με-

γαλύτερη από τη μέση πίεση ηρεμίας. Για την καταγραφή 

της ζητάμε από τον ασθενή να συσπάσει τον πρωκτό του 

και να διατηρήσει τη σύσπαση για τουλάχιστον 30 sec. Η 

εκούσια σύσπαση των μυών του πρωκτού διαρκεί 45-60 

sec και παρουσιάζει τη μέγιστη τιμή της τα πρώτα 30 sec.

n Το ορθοπρωκτικό αντανακλαστικό αφορά στη στιγμι-

αία σύσπαση του έξω σφιγκτήρα και στην ταυτόχρονη, 

πιο παρατεταμένη μείωση του τόνου του έσω σφιγκτήρα 

με την απότομη διάταση του ορθού. Επιτρέπει έτσι τη 

δειγματοληψία του περιεχομένου του ορθού και τη δι-

άκριση της φύσης του από το αισθητικό επιθήλιο του 

πρωκτικού σωλήνα. Το ορθοπρωκτικό αντανακλαστικό 

δε φαίνεται να παίζει ρόλο στην εγκράτεια, αφού αυτή 

διατηρείται και παρά την απουσία του αντανακλαστικού, 

όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει μετά από ειλεοπρωκτική 

αναστόμωση. Η απουσία του όμως είναι χρήσιμη στη 

διάγνωση της νόσου Hirschprung. Κατά τη μανομετρική 

καταγραφή γίνεται εμφύσηση 50 cc αέρα στο μπαλόνι 

που συνδέεται στο άκρο του μανομετρικού καθετήρα. 

Προκαλείται παροδική χάλαση του έσω σφιγκτήρα, που 

επανέρχεται όμως στο ύψος της αρχικής πίεσης ηρεμίας 

πριν από την αφαίρεση του ενδοορθικού αέρα.

n H αισθητικότητα του ορθού καταδεικνύεται όταν το 

μπαλόνι που προσαρμόζεται στην άκρη του μανομετρι-

κού καθετήρα διατείνεται με την απότομη εμφύσηση αέ-

ρα. Μετράμε τον ελάχιστο αντιληπτό όγκο (ουδός αισθη-

τικότητας), τον όγκο που προκαλεί έπειξη για αφόδευση 

και το μέγιστο ανεκτό όγκο (αίσθημα πόνου). Οι μετρή-

σεις αυτές απαιτούν την καλή συνεργασία του ασθενούς.

n Η ευενδοτότητα του ορθού μπορεί να υπολογιστεί με 

τον υπολογισμό της μεταβολής της ενδοορθικής πίεσης 

ταυτόχρονα με τις σταδιακές αυξήσεις του ενδοορθικού 

όγκου με ειδικό μπαλόνι.

Δυσκοιλιότητα - Δυσενέργεια της αφόδευσης
Ο ρόλος της μανομετρίας στη δυσκοιλιότητα περιορίζεται 

επί της ουσίας στον αποκλεισμό της νόσου Hirschsprung 

και στη διάγνωση σε συνδυασμό και με άλλες εξετάσεις 

(αφοδευσιόγραμμα, ηλεκτρομυογράφημα) της δυσκοιλι-

ότητας που οφείλεται σε δυσυνέργεια της αφόδευσης 

(πρωκτισμός). 

Η παθογένεια της δυσενέργειας δεν είναι απόλυτα 

κατανοητή, φαίνεται όμως πως κυρίως οφείλεται σε λαν-

θασμένη εκμάθηση του μηχανισμού της αφόδευσης και 

όχι σε οργανικό ή νευρολογικό νόσημα.

Συνήθως ο χρόνος διάβασης του παχέος εντέρου είναι 

φυσιολογικός, μπορεί όμως να συνυπάρχει και με δυ-

σκοιλιότητα βραδείας διάβασης. Φυσιολογικά κατά την 

αφόδευση, καθώς αυξάνεται η ενδοορθική πίεση ο έξω 

σφιγκτήρας χαλάται και παρατηρείται πτώση της πίεσής 

του. Σε ασθενείς με δυσυνέργεια αφόδευσης παρατηρεί-

ται σύσπαση ή αδυναμία χάλασης του έξω σφιγκτήρα και 

του ηβοορθικού μυός. Το χαρακτηριστικό εύρημα στην 

ορθοπρωκτική μανομετρία είναι η παράδοξη αύξηση της 

πίεσης όταν ζητάμε από τον ασθενή να αφοδεύσει.

Βέβαια, το εύρημα αυτό δεν είναι παθογνωμικό, αφού 

το εμφανίζει περίπου 20% των υγιών ατόμων. Για την 

αντιμετώπιση της δυσυνέργειας της αφόδευσης έχουν 

προταθεί διάφορα μέτρα, φαίνεται όμως πως η εφαρ-

μογή βιοανάδρασης υπερέχει, με ποσοστά επιτυχίας 

70%-80%.Εικ. 3. Καταγραφή μανομετρίας.

3.
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Η βιοανάδραση είναι στην ουσία τεχνική επανεκπαί-

δευσης του εγκεφάλου στη λειτουργία της αφόδευσης. 

Στόχος είναι να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των κοι-

λιακών μυών, του ορθού, του ηβοορθικού μυός και των 

σφιγκτήρων του πρωκτού.

Οι ασθενείς μετά την εισαγωγή του μανομετρικού κα-

θετήρα και παρακολουθώντας τη μανομετρική καταγρα-

φή, καλούνται να εκτελέσουν ασκήσεις σύσφιγξης - χά-

λασης και μαθαίνουν να χαλαρώνουν τον έξω σφιγκτήρα, 

ενώ προσπαθούν να αφοδεύσουν. Παράλληλα, εξηγείται 

στον ασθενή η διαφορά μεταξύ της φυσιολογικής και 

παθολογικής προσπάθειας για αφόδευση. Υπάρχουν 

διάφορα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται, συνήθως 

απαιτούνται αρχικά διαδοχικές συνεδρίες και κάποιες 

υπομνηστικές στη συνέχεια για τη διατήρηση του θερα-

πευτικού αποτελέσματος.

Σε διάφορες τυχαιοποιημένες μελέτες φαίνεται ότι η 

βιοανάδραση υπερέχει σημαντικά της χρήσης καθαρκτι-

κών, διαζεπάμης, εικονικού φαρμάκου, εικονικής δια-

δικασίας βιοανάδρασης και τυπικής αντιμετώπισης δυ-

σκοιλιότητας με συνδυασμό δίαιτας, άσκησης και λήψης 

καθαρκτικών.

Νόσος Hirschsprung
Η νόσος Hirschsprung είναι συγγενής νόσος που χαρα-

κτηρίζεται από απουσία γαγγλιονικών κυττάρων στα εν-

δοτοιχωματικά νευρικά πλέγματα τμημάτων του παχέος 

εντέρου, αποτέλεσμα διαταραχής της εμβρυογένεσης. 

Εμφανίζεται με βαριά δυσκοιλιότητα από τη γέννηση. Ό-

σον αφορά στην ορθοπρωκτική μανομετρία, το παθογνω-

μικό εύρημα της νόσου είναι η απουσία του ανασταλτικού 

ορθοπρωκτικού αντανακλαστικού.

Επί υποψίας της νόσου, η ύπαρξη του αντανακλαστι-

κού αποκλείει τη νόσο, η απουσία του όμως δεν είναι 

διαγνωστική και απαιτεί τη χειρουργική λήψη βιοψίας 

ολικού πάχους από θέση 3 εκ. κεντρικότερα της οδοντω-

τής γραμμής. Η θεραπεία της νόσου Hirschsprung είναι 

αποκλειστικά χειρουργική.

Ακράτεια κοπράνων
Η ακράτεια των κοπράνων είναι μια κατάσταση που συ-

χνά οδηγεί τον πάσχοντα σε κοινωνική απομόνωση. Η 

επίπτωση αυξάνει σημαντικά με την ηλικία, αναφέρεται 

από 2,2% έως 25% σε διάφορες μελέτες και έως 50% σε 

ηλικιωμένους που ζουν σε ιδρύματα. Η ακράτεια κοπρά-

νων εμφανίζεται όταν συμβεί βλάβη ή ανεπάρκεια στις 

ανατομικές δομές ή και τους φυσιολογικούς μηχανισμούς 

που συνεργάζονται για την επίτευξη της εγκράτειας. Ως 

εκ τούτου δεν υπάρχει συγκεκριμένη εξέταση που να 

μπορεί να θέσει τη διάγνωση σε κάθε ασθενή.

Η μανομετρία είναι η μέθοδος εκλογής για τη διάγνω-

ση της λειτουργικής δυσλειτουργίας των σφιγκτήρων και 

της διαταραχής της αισθητικότητας του πρωκτού. Είναι 

επίσης χρήσιμη για τη διενέργεια βιοανάδρασης και μπο-

ρεί να προβλέψει την ανταπόκριση σε αυτήν. Συνήθως δι-

ενεργείται όταν δεν ανευρίσκεται κάποια προφανής αιτία 

από το νευρολογικό έλεγχο και από το ενδοσκοπικό υπε-

ρηχογράφημα (οργανική βλάβη των σφιγκτήρων). Συχνά 

στους ασθενείς με ακράτεια μετράται μειωμένη μέση πί-

εση ηρεμίας (κυρίως στην ακράτεια στα υδαρή κόπρανα), 

που υποδηλώνει δυσλειτουργία του έσω σφιγκτήρα και 

μειωμένη μέγιστη πίεση συγκράτησης (απώλεια υδαρών 

και σχηματισμένων) σε δυσλειτουργία του έξω σφιγκτή-

ρα. Το συχνότερο αίτιο ακράτειας στις γυναίκες είναι ο 

τραυματισμός των σφιγκτήρων ή και του αιδοιικού νεύ-

ρου μετά από εργώδη ή πολλαπλούς τοκετούς.

Μειωμένη αισθητικότητα μπορεί να συσχετίζεται με 

διάφορες καταστάσεις, όπως σακχαρώδης διαβήτης, 

σκλήρυνση κατά πλάκας, τραυματισμός νωτιαίου μυε-

λού, μηνιγγοκήλη. Σε ηλικιωμένους ασθενείς συχνά εμ-

φανίζεται ακράτεια λόγω υπερπλήρωσης (κοπρόσταση). 

Στις περιπτώσεις αυτές η αισθητικότητα του ορθού είναι 

μειωμένη, όπως και στο ιδιοπαθές μεγαορθό.

Όταν μειώνεται η αποθηκευτική ικανότητα του ορθού, 

όπως στην ελκώδη ορθίτιδα, τη μετακτινική ορθίτιδα και 

την ειλεοπρωκτικη αναστόμωση, προκαλείται ακράτεια 

παρά την καλή λειτουργικότητα των σφιγκτήρων. Μειω-

μένη ευενδοτότητα ορθού στις καταστάσεις αυτές είναι 

το μόνο παθολογικό εύρημα της μανομετρίας.

Η βιοανάδραση είναι η μη χειρουργική θεραπεία εκλο-

γής σε περιπτώσεις ακράτειας χωρίς ανατομική βλάβη 

των σφιγκτήρων, δηλαδή σε περιπτώσεις αδυναμίας του 

έξω σφιγκτήρα ή και διαταραχής αισθητικότητας. Οι στό-

χοι είναι η ενίσχυση της σύσπασης του έξω σφιγκτήρα, 

η αναγνώριση μικρότερων όγκων κατά τη διάταση του 

ορθού με μπαλόνι, δηλαδή η επανεκπαίδευση της αι-

σθητικότητας του ορθού, και η εκμάθηση σύσπασης του 

σφιγκτήρα σε προοδευτικά μειούμενους όγκους διάτα-

σης του ορθού. Τα ποσοστά επιτυχίας ποικίλλουν ευρέως 

στις διάφορες μελέτες και φθάνουν περίπου στο 75%.
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Abstract
Ntailianas A, Chrisanthopoulou E. Anorectal manometry. Iatrika Analekta, 2015; 2: 1292-1295

Anorectal manometry is a safe test that it is used in conjuction with other tests in patients with constipation, Hirschprung 

disease, fecal incontinence and as a component of biofeedback therapy. It is done on an outpatient basis. A small, flexible 

sensor is placed in the rectum and it is connected to a computer and a recording device that measures the pressures 

of the anal canal. The parameters that anal manometry measures are anal resting pressure, squeeze pressure, rectal 

compliance, rectal sensation and the rectoanal inhibitory reflex. Rectal sensation is measured by inflating a rectal baloon 

at the end of the catheter.
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Οι καλοήθεις παθήσεις του ορθού και του πρωκτού μπο-

ρούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των 

ασθενών. Η ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία (endoscopic 

ultrasonography - EUS) είναι σημαντική στην ανάδειξη συ-

ριγγίων ή αποστημάτων, στην εκτίμηση της ακεραιότητας 

των σφιγκτήρων σε περιπτώσεις ακράτειας κοπράνων, κα-

θώς και στη διάγνωση υποβλεννογόνιων και εξωτοιχωμα-

τικών βλαβών.

Ένας από τους κανόνες της υπερηχογραφίας είναι ότι 

υψηλότερες συχνότητες (10 MHz) προσφέρουν καλύτερη 

απεικόνιση του ορθικού τοιχώματος και των σφιγκτήρων, 

ενώ χαμηλότερες συχνότητες (7,5 MHz) έχουν μεγαλύτερη 

διεισδυτικότητα και χρησιμοποιούνται για την εξέταση του 

μεσοορθού.

Η ορθοπρωκτική περιοχή από υπερηχοτομογραφικής 

πλευράς διακρίνεται σε τρία επίπεδα:

1.  Στο πρώτο, υψηλότερο επίπεδο (>4 cm πάνω από την 

ορθοπρωκτική συμβολή) μπορεί να διακρίνεται ο προ-

στάτης, ενώ χαρακτηριστικό σημείο προσανατολισμού 

είναι ο ηβοορθικός μυς με το χαρακτηριστικό σχήμα 

αγκύλης (U).

2.  Στο δεύτερο επίπεδο (2-4 cm πάνω από την ορθο-

πρωκτική συμβολή) το ανώτερο υπερηχογενές πέταλο 

κλείνει σχηματίζοντας υπερηχογενή δακτύλιο, τον έξω 

σφιγκτήρα. Σε αυτό το επίπεδο διακρίνεται εσωτερικά ο 

έσω σφιγκτήρας ως ομοιογενής υπόηχος δακτύλιος, που 

αποτελεί συνέχεια του κυκλοτερούς μυϊκού χιτώνα του 

ορθού (Εικόνα 1).

3.  Στο τρίτο επίπεδο (0-2 cm από την ορθοπρωκτική συμβο-

λή) διακρίνονται υπερηχογενείς ίνες του έξω σφιγκτήρα, 

ενώ ο έσω σφιγκτήρας δεν απεικονίζεται.

Το φυσιολογικό πάχος του έσω σφιγκτήρα είναι 2-3 

mm, ενώ του έξω σφιγκτήρα 7-9 mm. Το πάχος του έσω 

σφιγκτήρα αυξάνεται σε μεγάλες ηλικίες και γίνεται πιο 

υπερηχογενές, πιθανότατα λόγω αντικατάστασης των λείων 

μυϊκών ινών από ίνες κολλαγόνου. Αντίθετα, το πάχος του 

έξω σφιγκτήρα τείνει να μικραίνει σε μεγαλύτερες ηλικίες. 

Ανάμεσα στα δύο κυλινδρικά στρώματα των σφιγκτήρων 

υπάρχει ο μεσοσφιγκτηριακός χώρος, ο οποίος αναγνωρίζε-

ται δύσκολα ως ανομοιογενώς υπερηχογενής ζώνη.

Σημαντικό είναι να γνωρίζει κανείς και κάποιες ιδιαιτερό-

τητες στην απεικόνιση του έξω σφιγκτήρα ανάμεσα στα δύο 

φύλα. Για παράδειγμα στις γυναίκες το πρόσθιο τοίχωμα 

του σφιγκτήρα τείνει να είναι λεπτότερο και βραχύτερο, με 

αποτέλεσμα να απεικονίζεται δύσκολα ως υπερηχογενής 

πλήρης δακτύλιος 360 μοιρών σε μία μόνο τομή, δίδοντας 

ψευδώς την εντύπωση σφιγκτηριακού ελλείμματος στο πρό-

σθιο τοίχωμα.

Ακράτεια κοπράνων
Ως ακράτεια ορίζεται η ακούσια απώλεια εντερικού περι-

εχομένου από το ορθό. Ο μηχανισμός αφόδευσης και ε-

γκράτειας των κοπράνων είναι πολύπλοκος και αφορά τους 

σφιγκτήρες του πρωκτού, τον ηβοορθικό μυ και την ορθο-

πρωκτική γωνία. Ο έσω σφιγκτήρας είναι υπεύθυνος για το 

55%-70% της πίεσης ηρεμίας του πρωκτικού σωλήνα, ενώ 

ο έξω σφιγκτήρας για το 15%-30% της πίεσης ηρεμίας και 

συσπάται αντανακλαστικά ή εκούσια σε καταστάσεις που 

απειλείται η εγκράτεια.

Οι κυριότερες αιτίες ακράτειας είναι:

1.  Ιδιοπαθής ακράτεια ως αποτέλεσμα απονεύρωσης των 

μυών του πυελικού εδάφους (φυσιολογικός τοκετός, προ-

Ενδοσκοπικός υπέρηχος σε καλοήθεις παθήσεις 
ορθού και πρωκτού
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χωρημένη ηλικία).

2. Χειρουργική ή μαιευτική κάκωση των σφιγκτήρων.

3. Νευροπάθειες.

4. Φλεγμονώδεις παθήσεις.

5. Ακτινοβολία στην περιοχή.

Παλαιότερα η εκτίμηση της ακράτειας βασιζόταν στη μα-

νομετρία ορθού και το ηλεκτρομυογράφημα, χωρίς όμως 

να γίνεται απεικόνιση της ακεραιότητας των σφιγκτηριακών 

δομών. Τα τελευταία χρόνια η EUS έχει πλήρως αντικατα-

στήσει την ηλεκτρομυογραφία, η οποία είναι επεμβατική, 

επώδυνη και χρονοβόρα μέθοδος.

Τα σφιγκτηριακά τραύματα διακρίνονται σε ουλές, ελ-

λείμματα ή διακυμάνσεις στο πάχος των σφιγκτήρων. Οι 

ουλές είναι αποτέλεσμα αντικατάστασης των φυσιολογικών 

μυϊκών ινών από ουλώδη ιστό, ο οποίος απεικονίζεται ως 

περιοχή μικτής ηχογένειας. Το έλλειμμα αναγνωρίζεται ως 

διακοπή της συνέχειας του σφιγκτήρα. Η ΕUS αναδεικνύει 

σφιγκτηριακά ελλείμματα με υψηλή ακρίβεια, ενώ το μέ-

γεθος του σφιγκτηριακού ελλείμματος στην EUS φαίνεται 

να σχετίζεται με τον βαθμό ακράτειας. Η ΕUS μπορεί να 

εφαρμοστεί και μετεγχειρητικά για την εκτίμηση του θε-

ραπευτικού αποτελέσματος μετά από σφιγκτηροπλαστική. 

Ανάκτηση της επάρκειας του μηχανισμού αφόδευσης επιβε-

βαιώνεται υπερηχογραφικά με βελτίωση στην περιοχή προ-

ηγηθέντος ελλείμματος. Σε κάποιες μελέτες καταδεικνύεται 

ο ρόλος της EUS ως screening test για την αναγνώριση ο-

μάδας γυναικών υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη ακράτειας 

μετά τον τοκετό. 

Συρίγγια ή αποστήματα
Το περιεδρικό συρίγγιο είναι η επικοινωνία που αναπτύσσε-

ται μεταξύ του βλεννογόνου του ορθοπρωκτικού σωλήνα 

και του δέρματος της περιπρωκτικής περιοχής διαμέσου 

ενός πόρου. Η κύρια αιτία δημιουργίας τους είναι η απο-

στηματοποίηση των πρωκτικών αδένων που εντοπίζονται 

μεταξύ των σφιγκτήρων του πρωκτού. Το απόστημα απο-

τελεί την οξεία φάση και το συρίγγιο τη χρόνια φάση της 

πάθησης. Τα περιπρωκτικά συρίγγια ταξινομούνται με βάση 

την πορεία του συριγγώδους πόρου σε σχέση με τους σφι-

γκτήρες και τον ηβοορθικό μυ.

Η χειρουργική ταξινόμηση κατά Parks παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 2. Η προεγχειρητική τους αναγνώριση και ταξι-

νόμηση είναι πρωταρχικής σημασίας για τη σωστή αντιμετώ-

πισή τους, για την αποφυγή της μετεγχειρητικής ακράτειας 

και για την ελάττωση των πιθανοτήτων υποτροπής. Ακριβής 

χαρτογράφηση των συριγγίων και τυχόν αποστηματικών 

κοιλοτήτων μπορεί να γίνει είτε με MRI πυέλου είτε με ΕUS. 

Τα περιπρωκτικά συρίγγια φαίνονται σαν υπόηχοι πόροι με 

φυσαλίδες αέρα εντός αυτών, οι οποίες με ήπια πίεση του 

ηχοενδοσκοπίου στον συριγγώδη πόρο μετακινούνται και 

αναγνωρίζονται εύκολα (Εικόνα 3). 

Η ευαισθησία της EUS στην ανάδειξη συριγγίων ξεπερνά 

το 90%, ενώ φαίνεται ότι αυξάνεται ακόμα περισσότερο 

ύστερα από έγχυση H2O2 (οξυζενέ) μέσα στο συριγγώδη 

πόρο. Στην περίπτωση αυτή οι πόροι από υποηχογενείς με-

τατρέπονται σε υπερηχογενείς με τη δημιουργία ακουστι-

κής σκιάς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία έξω 

Εικ. 2. Χειρουργική ταξινόμηση των περιπρωκτικών συριγγίων.

2.

Park᾽s Classification of Anorectal Fistulas

f Type 1 - Intersphincteric (45%)

f Type 2 - Transphincteric

f Type 3 - Suprasphincteric

f Type 4 - Extrasphincteric

Levator ani muscle

Puborectalis muscle

Internal anal sphincter

External anal sphincter

Extrasphincteric fistula 
(Parks type 4)

Transphincteric 
fistula (Parks type 2)

Superficial fistula

Intersphincteric 
fistula 
(Parks type 1)

Suprasphincteric 
fistula (Parks type 3)

Εικ. 3. Απεικόνιση 
περιπρωκτ ικού 
συριγγίου με EUS.

3.

Εικ. 4. Απεικόνιση περι-
πρωκτικού αποστήματος 
με EUS.

4.
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στομίου για την έγχυση της ουσίας. Τα ενεργά συρίγγια 

(με συνοδό φλεγμονή) συνήθως περιέχουν περισσότερο υ-

γρό, ενώ τα μη ενεργά φαίνονται σαν ινώδεις ταινίες χωρίς 

υγρό. Οι δευτερεύοντες πόροι είναι παράπλευροι κλάδοι 

του πρωτεύοντος και συνήθως επεκτείνονται ψηλότερα του 

έσω στομίου του συριγγίου. Οποιαδήποτε διεύρυνση του 

πρωτεύοντος ή δευτερεύοντος πόρου θεωρείται απόστημα. 

Τα αποστήματα συνήθως έχουν παρόμοια ηχογένεια με τον 

πρωτεύοντα συριγγώδη πόρο στον ίδιο ασθενή και μπορεί 

να δίνουν την εικόνα χωροκατακτητικής εξεργασίας (Εικόνα 

4). Το έσω στόμιο του συριγγίου συνήθως φαίνεται ως υπό-

ηχη περιοχή που προκαλεί διάσπαση των στρωμάτων του 

πρωκτικού δακτυλίου.

Αν και η ΕUS απεικονίζει με ακρίβεια τους σφιγκτήρες και 

το μεσοσφιγκτηριακό χώρο, είναι πιο δύσκολη η ανάδειξη 

συριγγίων σχετιζομένων με νόσο Crohn εφόσον συνυπάρ-

χει εστιακά ενεργός φλεγμονή ή και ίνωση. Στις περιπτώσεις 

αυτές η έγχυση H2O2 καταφέρνει να διαχωρίσει υποτροπι-

άζοντα συρίγγια από ουλώδη ιστό, καθώς και να αναδείξει 

το έσω στόμιο του συριγγώδους πόρου. Τέλος, υπάρχουν 

μελέτες στις οποίες γίνεται αναφορά για παροχέτευση πυ-

ελικών αποστημάτων ενδοορθικά με την καθοδήγηση εν-

δοσκοπικού υπερήχου, σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για 

χειρουργική αντιμετώπιση.

Ενδομητρίωση
Η ενδομητρίωση προσβάλλει το 5%-15% των γυναικών ανα-

παραγωγικής ηλικίας και εκδηλώνεται με πόνο ή και υπογο-

νιμότητα. Στον πεπτικό σωλήνα μπορεί να συμμετέχουν το 

τοίχωμα του ορθού και του σιγμοειδούς, ενώ η διάγνωση 

βασίζεται στην MRI πυέλου, το ενδοκολπικό υπερηχογρά-

φημα και τελευταία την EUS. Είναι σημαντικό να προηγεί-

ται ορθοσιγμοειδοσκόπηση για την αναγνώριση έμμεσων 

ενδοσκοπικών ευρημάτων, όπως στενώσεις, πίεση εκ των 

έξω και βλεννογονικές αλλοιώσεις. Στην ΕUS αναδεικνύεται 

υποηχογενής πάχυνση της 4ης στιβάδας (μυϊκός χιτώνας). 

Η ευαισθησία και ειδικότητα της ΕUS κυμαίνεται από 87%-

100% και 66%-100% αντιστοίχως. Συγκριτικά με τις άλλες 

διαγνωστικές μεθόδους, η ΕUS είναι καταλληλότερη για τη 

διάγνωση ενδομητρίωσης που αφορά τον πεπτικό σωλή-

να, ενώ η μαγνητική και το ενδοκολπικό υπερηχογράφημα 

θεωρούνται πιο κατάλληλες για διηθήσεις στην ουροδόχο 

κύστη και τις ωοθήκες.

Υποβλεννογόνιοι όγκοι
Οι υποβλεννογόνιες μάζες στον πρωκτό είναι σπάνιες βλά-

βες, που αποτελούν τυχαίο εύρημα σε κολονοσκόπηση. Η 

ακριβής ταυτοποίηση οδηγεί στη σωστή αντιμετώπιση των 

όγκων αυτών. Οι βιοψίες συνήθως δεν είναι διαγνωστικές 

διότι η βλάβη αφήνει ανέπαφο τον βλεννογόνο. Ο ενδοσκο-

πικός υπέρηχος θα διακρίνει αν μια βλάβη είναι ενδοτοιχω-

ματική ή εξωτοιχωματική και θα διαχωρίσει τις βλάβες ανά-

λογα με την ηχογένειά τους (υπερηχογενείς, υποηχογενείς 

ή ανηχογενείς) και τη στιβάδα από την οποία προέρχονται.

Υπερηχογενείς βλάβες συνήθως είναι καλοήθεις και α-

ντιστοιχούν σε λιπώματα τα οποία δεν χρήζουν περαιτέρω 

αντιμετώπισης. Ανηχογενείς βλάβες αντιστοιχούν σε δομές 

με υγρό περιεχόμενο, που μπορεί να είναι είτε κυστικές 

βλάβες (duplication cysts) είτε αγγεία (κιρσοί, αιμαγγειώ-

ματα) - τα δύο διαχωρίζονται εύκολα με τη βοήθεια του 

Doppler στην EUS.

Πίνακας 1 Διαφορική διάγνωση υποβλεννογόνιων όγκων ορθοπρωκτικού σωλήνα

Βλάβη Ενδοσκοπικά 
χαρακτηριστικά

Εντόπιση στο ορθικό τοίχωμα 
με EUS

Υπερηχοτομογραφικά 
χαρακτηριστικά

Νευροενδοκρινής 
όγκος

Υποβλεννογόνιος όγκος 2η, 3η στιβάδα Υποηχογενής βλάβη με σαφή όρια

GIST Υποβλεννογόνιος όγκος Συνήθως 4η στιβάδα Υποηχογενής, με σαφή όρια

Λίπωμα Μαλακής σύστασης 
υποβλεννογόνιος όγκος 
κιτρινωπής χροιάς

3η στιβάδα Υπερηχογενής

Ενδομητρίωση Υποβλεννογόνιος όγκος Συνήθως 4η στιβάδα, αλλά 
μπορεί να διηθεί όλο το τοίχωμα

Συνήθως υποηχογενής, κυστικά 
στοιχεία μπορεί να συνυπάρχουν

Εξωεντερικός 
όγκος

Πίεση εκ των έξω Εξωτοιχωματική βλάβη Απεικόνιση εξωτοιχωματικού 
wοργάνου (αγγείο, μήτρα, ωοθήκες)
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Οι υποηχογενείς βλάβες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. 

Στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνονται τα καλοήθη 

λειομυώματα, αλλά και δυνητικά κακοήθεις βλάβες, όπως 

τα GIST και οι νευροενδοκρινείς όγκοι. Τα λειομυώματα 

εμφανίζονται ως υποηχογενής πάχυνση της 2ης στιβάδας 

(βλεννογόνιος μυϊκός χιτώνας, muscularis mucosae). Εάν 

όμως η υποηχογενής βλάβη εντοπίζεται στην 4η στιβάδα 

(μυϊκός χιτώνας, muscularis propria), πρόκειται πιθανότερα 

για GIST (Gastrointestinal Stromal Tumor). Αυτός είναι με-

σεγχυματικός όγκος που προέρχεται από τα διάμεσα κύττα-

ρα Cajal της 4ης στιβάδας. Τα GIST του ορθού, σε αντίθεση 

με αυτά του στομάχου –στα οποία υπάρχει το cutoff των 2 εκ. 

για να κριθούν χειρουργήσιμα- πρέπει να αντιμετωπίζονται 

πάντα χειρουργικά ανεξαρτήτως μεγέθους, λόγω της δυνη-

τικά κακοήθους συμπεριφοράς. Όταν είναι απαραίτητη η 

κυτταρολογική επιβεβαίωση της διάγνωσης, είναι δυνατή η 

παρακέντηση με λεπτή βελόνα μέσω της ΕUS (EUS-guided 

FNA) για ανοσοϊστοχημεία των κυττάρων.

Οι νευροενδοκρινείς όγκοι απεικονίζονται ως υποηχογε-

νείς βλάβες που εξορμώνται από την 2η-4η στιβάδα και 

δίνουν μια εικόνα δίκην αλατοπίπερου. Μικροί νευροενδο-

κρινείς όγκοι μπορούν να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά με την 

υπέγερση του υποβλεννογόνιου (EMR, ESD), ενώ μεγαλύτε-

ρες βλάβες ή βλάβες που προέρχονται από το μυϊκό χιτώνα, 

όπως τα GIST, χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης. Έτσι, 

η EUS μπορεί να είναι καθοριστική για την επιλογή ενδο-

σκοπικής ή χειρουργικής αφαίρεσης μιας υποβλεννογόνιας 

βλάβης. Οι πιο συνήθεις υποβλεννογόνιοι όγκοι με βάση τα 

υπερηχοτομογραφικά τους χαρακτηριστικά παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 1.

Συμπεράσματα
Η ΕUS απεικονίζει πολύ καλά το τοίχωμα του πεπτικού 

σωλήνα και τις ενδοτοιχωματικές βλάβες με υπερήχους 

υψηλών συχνοτήτων. Ενδείκνυται σε ποικιλία παθήσεων 

της περιοχής και, με βάση τις πληροφορίες που παρέχει, 

κατευθύνει τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Πολλές 

φορές ωστόσο είναι απαραίτητη η προσθήκη της βιοψίας 

(EUS-FNA) για τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση 

μιας βλάβης. Σημαντικό, λοιπόν, είναι να γίνεται η σωστή 

επιλογή των ασθενών και η ορθή χρήση της μεθόδου από 

κατάλληλα ειδικευμένο και έμπειρο ενδοσκόπο.
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Abstract
Papadaki K, Scotiniotis I. EUS for the benigh diseases of the anorectal area. Iatrika Analekta, 2015; 

2: 1296-1299
Benign diseases of the anorectal area have the potential to significantly affect patient quality of life. Endoscopic 

ultrasonography (EUS) is an important technique in imaging perianal fistulae or abscesses, in evaluating the integrity of 

anal sphincters in cases of anal incontinence, and in correctly diagnosing submucosal and extramural anorectal lesions. 

By providing great imaging detail in the area and the ability to sample lesions through EUS-guided FNA, it can help to 

correctly identify lesions and guide therapeutic decisions.
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Οι καλοήθεις παθήσεις του πρωκτού περιλαμβάνουν μια 

ευρεία ομάδα παθήσεων ποικίλης αιτιολογίας. Η σημα-

ντικότερη πάθηση από απεικονιστικής απόψεως είναι τα 

περιπρωκτικά συρίγγια.

Τα περιπρωκτικά συρίγγια είναι σημαντική αιτία νο-

σηρότητας. Αντιπροσωπεύουν μια ανώμαλη επικοινωνία 

μεταξύ του βλεννογόνου του πρωκτού (έσω στόμιο) και 

του δέρματος της περιπρωκτικής περιοχής (έξω στόμιο). Η 

θεραπεία των περιεδρικών συριγγίων είναι φαρμακευτική 

ή χειρουργική. Στην περίπτωση ασθενών με Νόσο Crohn 

η θεραπεία είναι κατά βάση φαρμακευτική με αντιβιοτικά, 

ανοσοκατασταλτικά κ.λπ. Ωστόσο, στην περίπτωση ασθε-

νών με συρίγγια ιδιοπαθούς αιτιολογίας (που είναι και τα 

συχνότερα) η θεραπεία συνήθως είναι η χειρουργική αντι-

μετώπιση. Η υποτροπή αμέσως μετά τη θεραπεία αποτελεί 

το πιο συχνό πρόβλημα στις περιπτώσεις αυτές. Για την 

αποφυγή της υποτροπής είναι απαραίτητο ο χειρουργός να 

έχει στη διάθεσή του ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά 

τη θέση του συριγγίου, την πορεία και τη σχέση του με τις 

παρακείμενες ανατομικές δομές.

Αν και στο παρελθόν η απεικόνιση έπαιζε περιορισμέ-

νο ρόλο στην αξιολόγηση των περιπρωκτικών συριγγίων, 

τα τελευταία χρόνια η μαγνητική τομογραφία έχει καθι-

ερωθεί ως η μέθοδος εκλογής για την αναγνώριση των 

συριγγίων και πιθανών συνοδών αποστημάτων, τα οποία 

διαφορετικά θα μπορούσαν να μείνουν αδιάγνωστα. Ε-

πιπρόσθετα, η μαγνητική τομογραφία μπορεί να δώσει 

λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τη σχέση του συ-

ριγγίου με το σύμπλεγμα του σφιγκτήρα, δίνοντας έτσι 

τη δυνατότητα στους χειρουργούς να επιλέξουν την κα-

τάλληλη χειρουργική αντιμετώπιση. Με τον τρόπο αυτό, 

μειώνονται σημαντικά τα ποσοστά υποτροπής μετά τη 

χειρουργική επέμβαση, ενώ παράλληλα μειώνονται και 

ανεπιθύμητες επιπλοκές όπως η ακράτεια κοπράνων.

Τεχνική μαγνητικής τομογραφίας
Η μελέτη της περιοχής του πρωκτού γίνεται με την εφαρ-

μογή του πηνίου που χρησιμοποιείται για τη μελέτη της 

υπόλοιπης κοιλιάς. Παρότι αρχικά η χρήση του διορθικού 

πηνίου προτάθηκε για να βελτιώσει την απεικόνιση των 

συριγγίων, εντούτοις τέτοια πηνία δύσκολα γίνονται ανε-

κτά από συμπτωματικούς ασθενείς. Επιπροσθέτως, αν και 

τα διορθικά πηνία έχουν πολύ καλή απεικόνιση όσον α-

φορά την απεικόνιση των συριγγίων εντός του σφιγκτήρα, 

επειδή έχουν περιορισμένο πεδίο απεικόνισης μπορεί να 

μην αναδείξουν περιοχές φλεγμονής ή επεκτάσεις άνωθεν 

του ανελκτήρα μυ του πρωκτού. Τα δύο βασικά πλεονε-

κτήματα της μαγνητικής τομογραφίας είναι η πολυεπίπεδη 

απεικόνιση και ο μεγάλος βαθμός αντίθεσης μεταξύ των 

μαλακών ιστών, με αποτέλεσμα η μαγνητική τομογραφία 

αφενός να αναδεικνύει με εξαιρετικό τρόπο το συρίγγιο 

σε σχέση με την ανατομία της περιοχής, αφετέρου να το 

απεικονίζει σε οποιοδήποτε χειρουργικό επίπεδο.

Θέση των περιπρωκτικών συριγγίων
Για το χαρακτηρισμό ενός περιπρωκτικού συριγγίου είναι 

απαραίτητο να περιγραφεί το σημείο εισόδου μέσα στον 

πρωκτικό σωλήνα, καθώς και η διαδρομή του συριγγίου σε 

σχέση με τις ανατομικές δομές της πυέλου. Για τον εντοπι-

σμό του σημείου εισόδου και την περιγραφή της διαδρο-

μής του συριγγίου χρησιμοποιείται ένα είδος σχηματικού 

ρολογιού, το οποίο είναι το ίδιο που χρησιμοποιούν οι χει-

ρουργοί για να περιγράψουν τραύματα στην περιπρωκτική 

περιοχή. Έτσι η 12η ώρα αντιστοιχεί στο πρόσθιο περίνεο 

και η σχισμή του πρωκτού στην 6η ώρα. Η περιγραφή 

αυτή αντιστοιχεί στις εικόνες της μαγνητικής τομογραφίας 

σε εγκάρσιο επίπεδο. 

Η διαγνωστική αξία της MRI στις παθήσεις του πρωκτού

Χρήστος Μουρμουρής
Ακτινολόγος, Τμήμα CT & MRI ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ
cmourmouris@hygeia.gr

Εικ. 1. Ταξινόμηση συριγγίων κατά Parks.
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Ταξινόμηση περιπρωκτικών συριγγίων
Τα συρίγγια ταξινομούνται σύμφωνα με τη διαδρομή που 

ακολουθεί το κύριο συρίγγιο από τον πρωκτικό σωλήνα 

προς το δέρμα και τη σχέση τους με τον έσω και έξω 

σφιγκτήρα. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο δεδομένου 

ότι αφενός η χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει εκτο-

μή του ενός ή και των δύο σφιγκτήρων, αφετέρου η δια-

τήρηση της σφιγκτηριακής λειτουργίας προϋποθέτει την 

ακεραιότητα του έξω σφιγκτήρα και του ηβοορθικού μυ.

Υπάρχουν δύο κύρια συστήματα ταξινόμησης. Το πρώτο 

αφορά την χειρουργική ταξινόμηση και ονομάζεται Parks 

Classification (Εικόνα 1), από το όνομα του χειρουργού 

που το εισήγαγε. Σύμφωνα με την ταξινόμηση αυτή υπάρ-

χουν τέσσερα είδη συριγγίων: 

1. Μεσοσφιγκτηριακό: Είναι το συχνότερο. Το συρίγγιο 

πορεύεται από τον πρωκτικό σωλήνα διά μέσου του έσω 

σφιγκτήρα στο μεσοσφιγκτηριακό χώρο για να καταλήξει 

στο δέρμα του πρωκτού. Δε διαπερνά τον έξω σφιγκτήρα, 

ενώ ο ευθυϊσχιακός βόθρος είναι ανεπηρέαστος.

2. Διασφιγκτηριακό: Είναι λιγότερα συχνό από το προη-

γούμενο. Σε αντίθεση με την πρώτη κατηγορία, το συρίγ-

γιο διαπερνά και τους δύο σφιγκτήρες καταλήγοντας στον 

ευθυϊσχιακό βόθρο.

3. Υπερσφιγκτηριακό: Είναι σπάνιο και επιπλεγμένο. Στην 

περίπτωση αυτή το συρίγγιο πορεύεται προς τα άνω, στο 

μεσοσφιγκτηριακό χώρο, περνώντας πάνω από τον ηβο-

ορθικό μυ, και στη συνέχεια κατέρχεται, αφού διατρήσει 

τον ανελκτήρα μυ του πρωκτού, για να καταλήξει τελικά 

στον ευθυϊσχιακό βόθρο. 

4. Εξωσφιγκτηριακό: Είναι το σπανιότερο. Στην περίπτω-

ση αυτή το συρίγγιο αρχίζει ψηλά από το ορθό, πάνω από 

το επίπεδο του ορθοπρωκτικού δακτυλίου, και στη συνέ-

χεια διαμέσου του ανελκτήρα μυ του πρωκτού και του 

ευθυϊσχιακού βόθρου καταλήγει στο δέρμα του πρωκτού. 

Στον τύπο αυτό το συρίγγιο βρίσκεται επί τα εκτός του συ-

μπλέγματος των σφιγκτήρων και του πρωκτικού σωλήνα. 

Τα συρίγγια αυτά υποδηλώνουν την παρουσία πυελικής 

νόσου (π.χ. νόσος Crohn) με επέκταση διαμέσου του α-

νελκτήρα μυ του πρωκτού.

Η δεύτερη ταξινόμηση (Εικόνα 2) ονομάζεται ταξινόμη-

ση κατά St James University Hospital. Προτάθηκε από α-

κτινολόγους στη βάση των απεικονιστικών ευρημάτων και 

ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια προσθήκης των επιμέ-

ρους απεικονιστικών ευρημάτων της μαγνητικής τομογρα-

φίας στην Ταξινόμηση κατά Parks. Στην ταξινόμηση αυτή 

λαμβάνεται υπόψη τόσο η πορεία του κύριου συριγγίου 

όσο και οι τυχόν δευτερογενείς επεκτάσεις, καθώς και η 

παρουσία πιθανών αποστημάτων. Η ταξινόμηση αυτή χω-

ρίζει τα συρίγγια σε πέντε κατηγορίες:

1. Απλό μεσοσφιγκτηριακό συρίγγιο: Είναι παρόμοιο με 

το αντίστοιχο μεσοσφιγκτηριακό συρίγγιο στην ταξινόμη-

ση κατά Parks (Εικόνα 3β).

2. Μεσοσφιγκτηριακό συρίγγιο με συνοδά δευτερογενή 

συρίγγια ή αποστήματα: Τόσο το κύριο συρίγγιο όσο και 

τα δευτερογενή ή και τα αποστήματα εντοπίζονται απο-

κλειστικά μέσα στον μεσοσφιγκτηριακό χώρο (Εικόνα 3γ). 

Οι επεκτάσεις και τα αποστήματα μπορεί να έχουν πετα-

λοειδή μορφολογία ή να δίνουν κλάδους στον απέναντι 

μεσοσφιγκτηριακό χώρο.Εικ. 2. Ταξινόμηση συριγγίων κατά St James University Hospital
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3. Διασφιγκτηριακό συρίγγιο: Είναι παρόμοιο με το αντί-

στοιχο στην ταξινόμηση κατά Parks (Εικόνα 4β).

4. Διασφιγκτηριακό με συνοδό απόστημα ή δευτερογε-

νή συρίγγια στον ευθυϊσχιακό βόθρο (Εικόνα 4γ).

5. Συρίγγιο διά μέσου ή ύπερθεν του ανελκτήρα του 

πρωκτού: Είναι παρόμοια με τα υπερσφιγκτηριακά και 

εξωσφιγκτηριακά συρίγγια της ταξινόμησης κατά Parks 

(Εικόνα 5).

Ρόλος των απεικονιστικών τεχνικών  
στην αξιολόγηση των περιπρωκτικών συριγγίων
Πριν από την εισαγωγή της μαγνητικής τομογραφίας στην 

αξιολόγηση των περιπρωκτικών συριγγίων, έχουν χρησι-

μοποιηθεί άλλες απεικονιστικές τεχνικές, ωστόσο χωρίς 

ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

n Η συριγγογραφία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν 

για την ανάδειξη της ανατομίας των συριγγίων. Ωστόσο 

ως μέθοδος έχει δύο βασικούς περιορισμούς: (α) δεν 

μπορεί να απεικονίσει τους σφιγκτήρες και κατά συνέ-

πεια τη σχέση του συριγγίου με αυτούς, και (β) υπάρχει 

δυσκολία πολλές φορές στην ανάδειξη των δευτερογενών 

επεκτάσεων λόγω μη ικανοποιητικής πλήρωσης αυτών με 

σκιαγραφικό.

n Η αξονική τομογραφία με τη χορήγηση σκιαγραφικού 

από το ορθό και ενδοφλεβίως, αν και μπορεί να αναδείξει 

ικανοποιητικά τη φλεγμονή πέριξ του ορθού, καθώς και 

την παρουσία αποστημάτων, δεν είναι σε θέση να αναδεί-

ξει περιπρωκτικά συρίγγια και αποστήματα λόγω αδυνα-

μίας της μεθόδου στη διάκριση των ιστών στην περιοχή.

n Το διορθικό υπερηχογράφημα έχει επίσης χρησιμο-

ποιηθεί για τη μελέτη του πρωκτικού σωλήνα και των 

σφιγκτήρων. Ο σφιγκτηριακός μηχανισμός και ο μεσο-

σφιγκτηριακός χώρος απεικονίζονται πολύ καλά. Είναι 

ωστόσο μία τεχνική που εξαρτάται από το χειριστή. Επι-

προσθέτως, λόγω περιορισμένου οπτικού πεδίο, η μέθο-

δος συχνά αποτυγχάνει να αναδείξει, υπερσφιγκτηριακά 

ή εξωσφιγκτηριακά συρίγγια, δευτερογενείς επεκτάσεις, 

καθώς και απομακρυσμένες περιοχές φλεγμονής.

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας  
στη διαχείριση των περιπρωκτικών συριγγίων
Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας στην επιλογή της 

κατάλληλης χειρουργικής αντιμετώπισης είναι κρίσιμος, 

δεδομένου ότι η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής εξαρ-

τάται τόσο από τον τύπο του συριγγίου όσο και από το 

βαθμό συμμετοχής των γειτονικών δομών της πυέλου. Η 

μαγνητική τομογραφία έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει 

και να εντοπίσει σε ολόκληρη την έκτασή του ένα συρίγ-

γιο, στοιχείο απαραίτητο για την ταξινόμηση του συριγγίου 

και την επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής αντιμετώπι-

σης. Αντιθέτως η ανεπαρκής αξιολόγηση ενός συριγγίου 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, ένα απλό συρίγγιο να με-

τατραπεί σε σύνθετο, ενώ η αποτυχία επισήμανσης των 

επεκτάσεων θα οδηγήσει σε υποτροπιάζουσες φλεγμονές. 

Για την αποφυγή της ακράτειας κοπράνων, ο ακριβής κα-

θορισμός της σχέσης του συριγγίου με τους σφιγκτήρες 

είναι εξαιρετικής σημασίας.

Υπάρχουν πολλές μελέτες που επισημαίνουν ότι η προ-

εγχειρητική μαγνητική τομογραφία άλλαξε τη χειρουργι-

κή αντιμετώπιση στο 10%-15% των ασθενών ή ανέδειξε 

επιπρόσθετες σημαντικές πληροφορίες σε ποσοστό 21%, 

ιδιαίτερα σε ασθενείς με νόσο Crohn.

Σε μια μεγαλύτερη μελέτη ασθενών με υποτροπιάζοντα 

συρίγγια, το ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών ήταν πε-

ρίπου 16%, όταν οι χειρουργοί ενεργούσαν, βασιζόμενοι 

πάντοτε πάνω στα απεικονιστικά ευρήματα της μαγνητικής 

τομογραφίας, ενώ αντίθετα το ποσοστό των υποτροπών 

έφτανε στο 30% όταν οι χειρουργοί βασίζονταν περιστα-

σιακά στα απεικονιστικά ευρήματα. Στην περίπτωση που 

οι χειρουργοί αγνοούσαν τα απεικονιστικά ευρήματα, ο 

ρυθμός υποτροπών έφτανε στο 57%.

Εικ. 3. (α): Σχηματική απεικόνιση μεσοσφιγκτηριακού συριγγίου. 
(β): Απλό μεσοσφιγκτηριακό συρίγγιο. (γ): Μεσοσφικτηριακό συ-
ρίγγιο με συνοδό απόστημα.

Εικ. 4. (α): Σχηματική απεικόνιση διασφιγκτηριακού συριγγίου. (β): 
Απλό διασφιγκτηριακό συρίγγιο. (γ): Διασφιγκτηριακό συρίγγιο με 
συνοδές επεκτάσεις κεντρικά και προς τα αριστερά.
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Στις περιπτώσεις ασθενών με συρίγγια, συνεπεία Νόσου 

του Crohn, η μαγνητική τομογραφία μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί για την παρακολούθηση της απόκρισης των συ-

ριγγίων στη θεραπεία και ειδικότερα για την αξιολόγηση 

της επούλωσης των συριγγίων. Στις περιπτώσεις αυτές η 

επούλωση των δέρματος στην περιοχή του συριγγίου δεν 

αποτελεί ασφαλές κριτήριο απόκρισης στη θεραπεία, δε-

δομένου ότι η μαγνητική τομογραφία μπορεί να αναδείξει 

υπολειπόμενες εστίες φλεγμονής στο εσωτερικό του συ-

ριγγίου παρά την επούλωση του εξωτερικού στομίου, οι 

οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην υποτροπή του συριγγί-

ου, καθώς και στη δημιουργία αποστημάτων. 

Συμπεράσματα
Η μαγνητική τομογραφία έχει καθιερωθεί ως η μέθοδος 

εκλογής στην προεγχειρητική αξιολόγηση ασθενών με 

περιπρωκτικά συρίγγια. Με την μαγνητική τομογραφία 

μπορεί να αναδειχθεί η ακριβής πορεία του συριγγίου, να 

αναδειχθούν οι σχέσεις του συριγγίου με τις παρακείμενες 

ανατομικές δομές της πυέλου, αλλά και να αναγνωριστούν 

τυχόν δευτερογενείς επεκτάσεις και αποστήματα. Με τον 

τρόπο αυτό, ο χειρουργός μπορεί να έχει στη διάθεσή του 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να επιλέξει την 

κατάλληλη χειρουργική τεχνική, μειώνοντας παράλληλα 

τις πιθανότητες υποτροπής, αλλά και επιπλοκών όπως η 

ακράτεια κοπράνων. 
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Abstract
Mourmouris C. Diagnostic performance of MRI in the benign diseases of the anus. Iatrika Analekta, 

2015; 2: 1300-1303
Imaging had a limited role in the preoperative assessment of perianal fistula. However MRI now can provide precise 

informations on the anatomy of the anal canal, the anal sphincter complex and the relationship of the fistula to the pelvic 

floor structures and the plane of the levator ani muscle. MRI also allows definition of the fistulous tract and identification of 

secondary fistulas and abscesses. These informations have important implications for surgical management, decreasing 

the incidence of reccurence and allow side effects such as fecal incontinence to be avoided. 

Εικ. 5. Εικόνα υπερσφιγκτηριακού συριγγίου.
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Η αιμορροϊοδοπάθεια είναι ένα σύνηθες ιατρικό πρό-

βλημα, γνωστό ήδη από την αρχαιότητα. Εκδηλώνεται με 

απώλεια αίματος από τον πρωκτό, πρόπτωση των αιμορ-

ροΐδων, κνησμό, παρουσία βλέννας στα κόπρανα ή πόνο 

λόγω θρόμβωσης. Σπανιότερα μπορεί να εκδηλωθεί με 

ακράτεια κοπράνων λόγω πρόπτωσης μεγάλων εσωτερι-

κών αιμορροΐδων από το δακτύλιο και διαφυγής κοπράνων 

από την προκαλούμενη ανεπαρκή σύγκληση του πρωκτού. 

Η διάγνωση γίνεται από τη χαρακτηριστική συμπτωματο-

λογία του ασθενούς και τεκμηριώνεται με τη διενέργεια 

ορθοσκόπησης ή ολικής κολονοσκόπησης. Η επιλογή ε-

ξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς, το ιστορικό του και 

την ύπαρξη ή μη επιπρόσθετων συμπτωμάτων.

Ταξινόμηση
Οι αιμορροΐδες μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με 

τη θέση τους σε εσωτερικές, που καλύπτονται από κυλιν-

δρικό (εντερικό) επιθήλιο και εξορμώνται πάνω από την 

οδοντωτή γραμμή, και σε εξωτερικές, που καλύπτονται 

από πλακώδες επιθήλιο και εξορμώνται κάτω από την ο-

δοντωτή γραμμή. Ανάλογα με το μέγεθός τους οι εσωτερι-

κές αιμορροΐδες ταξινομούνται κατά Banov σε 4 βαθμούς 

(Πίνακας 1). Οι εξωτερικές αιμορροΐδες δεν ταξινομούνται 

με βάση το μέγεθος.

Συντηρητική αντιμετώπιση συμπτωμάτων 
αιμορροϊδοπάθειας
Η συντηρητική θεραπεία αποτελεί το συνηθέστερο τρόπο 

αντιμετώπισης της αιμορροϊδοπάθειας, με υψηλά ποσο-

στά επιτυχίας. Μεγάλος αριθμός ασθενών έχει ήδη χρη-

σιμοποιήσει κάποιο από την πληθώρα των διαθέσιμων 

σκευασμάτων που κυκλοφορούν χωρίς ανάγκη ιατρικής 

συνταγής προτού ζητήσει ιατρική συμβουλή. Συνήθως οι 

αιμορροΐδες 1ου - 3ου βαθμού αντιμετωπίζονται συντη-

ρητικά και η χειρουργική θεραπεία συμβάλλει στην αντι-

μετώπιση της αιμορροϊδοπάθειας 4ου βαθμού.

α) Αιμορραγία

Η αιμορραγία οφείλεται σε αυξημένες πιέσεις που ανα-

πτύσσονται κατά τη διαδικασία της αφόδευσης και προ-

καλούν ρήξη του αγγειακού τοιχώματος. Το αίμα που απο-

βάλλεται, είναι ζωηρό κόκκινο επειδή, λόγω των αρτηρι-

οφλεβικών αναστομώσεων του αιμορροϊδικού πλέγματος, 

περιέχει κατά κύριο λόγω αρτηριακό, οξυγονωμένο αίμα. 

Η προσθήκη φυτικών ινών στη διατροφή σε συνδυασμό με 

την αύξηση λήψης υγρών, μειώνουν την τάση των αιμορ-

ροΐδων να αιμορραγούν. Η δράση των παραπάνω παραγό-

ντων βασίζεται στην αύξηση του όγκου των κοπράνων και 

την ευκολότερη αποβολή τους από το έντερο, μειώνοντας 

τις πιέσεις που απαιτούνται για την αφόδευση.

Οι φυτικές ίνες μπορούν να λαμβάνονται είτε ως νωπά 

φρούτα και λαχανικά είτε ως συμπληρώματα διατροφής 

με τη μορφή σκόνης διαλυτής σε νερό. Η περιεκτικότητα 

σε φυτικές ίνες των διαφόρων φρούτων και λαχανικών 

ποικίλλει, με τα δαμάσκηνα, τα φασόλια και τα δημητρια-

κά ολικής άλεσης να περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες 

ανά μερίδα σε σχέση με άλλα φρούτα και λαχανικά, όπως 

η μπανάνα, το πορτοκάλι ή η πατάτα. Εύκολα μπορεί ο 

αναγνώστης να βρει στο διαδίκτυο αναλυτικούς πίνακες 

με την περιεκτικότητα όλων των τροφών σε φυτικές ίνες. 

Συντηρητικές μέθοδοι θεραπείας των αιμορροΐδων

Δρ Παύλος Μπενάκης
Γαστρεντερολόγος ΥΓΕΙΑ
pavlosbenakis@yahoo.com

Κωνσταντίνος Πλαστουργός
Γαστρεντερολόγος ΥΓΕΙΑ
cplastourgos@gmail.com 

Πίνακας 1 Ταξινόμηση αιμορροΐδων κατά Banov

1ου βαθμού Αιμορροΐδες που δεν προπίπτουν του δακτυλίου

2ου βαθμού Αιμορροΐδες που προπίπτουν του δακτυλίου κατά την αφόδευση, αλλά ανατάσσονται αυτόματα

3ου βαθμού Αιμορροΐδες που προπίπτουν του δακτυλίου κατά την αφόδευση, αλλά μπορούν να αναταχθούν μηχανικά

4ου βαθμού Αιμορροΐδες που προπίπτουν του δακτυλίου κατά την αφόδευση και δεν μπορούν να αναταχθούν
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Η συνήθης δόση εισαγωγής των φυτικών ινών στη διατρο-

φή είναι 20-30 gr/ημέρα με σταδιακή αύξηση μέχρι του 

επιθυμητού αποτελέσματος. 

Συγκριτικές μελέτες μεταξύ των διαθέσιμων σκευασμά-

των φυτικών ινών δεν έχουν αναδείξει υπεροχή κάποιου 

σκευάσματος έναντι των υπολοίπων.

Εναλλακτικά, ικανοποιητικά αποτελέσματα στην αντι-

μετώπιση της αιμορραγίας από αιμορροΐδες έχει δώσει η 

διοσμίνη. Πρόκειται για ένα τροποποιημένο φλαβονοει-

δές το οποίο, με μη πλήρως αποσαφηνισμένο μηχανισμό, 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση της οξείας αιμορροϊδικής 

αιμορραγίας, καθώς και στην πρόληψη των υποτροπών της. 

Μελέτες έχουν καταδείξει τη δραστικότητά του στην αντι-

μετώπιση της αιμορροϊδικής αιμορραγίας και στην κύηση.

β) Κνησμός

Ο κνησμός μπορεί να αποτελέσει ένα βασανιστικό σύ-

μπτωμα, που επηρεάζει την ποιότητα ζωής του ασθενούς. 

Οφείλεται σε τοπικό ερεθισμό της περιπρωκτικής περιοχής 

από την παραγωγή βλέννας από το κυλινδρικό επιθήλιο 

που καλύπτει τις εσωτερικές αιμορροΐδες. Η αντιμετώπισή 

του γίνεται με την τοπική χρήση αναλγητικών αλοιφών ή 

με τη χορήγηση υπόθετων υδροκορτιζόνης. Η διάρκεια 

χορήγησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 7 μέρες δεδο-

μένου ότι οι αναλγητικές αλοιφές προκαλούν δερματίτιδα 

εξ επαφής και τα υπόθετα υδροκορτιζόνης ατροφία του 

βλεννογόνου. Εναλλακτικά η τοπική εφαρμογή θερμών 

λουτρών (2-3 ανά ημέρα) προκαλεί χαλάρωση του έσω 

σφιγκτήρα του πρωκτού και βελτίωση του κνησμού.

γ) Θρόμβωση

Η θρόμβωση παρατηρείται συχνότερα σε αιμορροϊδοπά-

θεια 3ου και 4ου βαθμού, καθώς και σε εξωτερικές αι-

μορροΐδες. Στη τελευταία περίπτωση μπορεί να προκληθεί 

εντονότατος πόνος που απαιτεί άμεση χειρουργική διάνοι-

ξη του υπερκείμενου της αιμορροΐδας δέρματος και εκτο-

μή του θρόμβου υπό τοπική αναισθησία, με αποτέλεσμα 

την άμεση ανακούφιση των συμπτωμάτων. Αν έχουν πα-

ρέλθει 3-4 ημέρες από την έναρξη του επεισοδίου, οπότε 

και αρχίζει η λύση του θρόμβου, μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν τοπικά ή συστηματικά αναλγητικά σε συνδυασμό με 

θερμά λουτρά και μαλακτικά των κοπράνων. Οι εσωτερι-

κές θρομβωμένες αιμορροΐδες αντιμετωπίζονται συνήθως 

συντηρητικά. Συχνά ωστόσο υποτροπιάζουν και απαιτούν 

χειρουργική αντιμετώπιση όταν παρέλθει η οξεία φάση.

Ενδοσκοπικές μέθοδοι αντιμετώπισης  
της αιμορροϊδοπάθειας
Οι ενδοσκοπικές μέθοδοι εφαρμόζονται σε ασθενείς που 

δεν ανταποκρίνονται στη διαιτητική και φαρμακευτική 

αγωγή. Συνήθως ωφελούνται ασθενείς με αιμορροϊδο-

πάθεια 1ου και 2ου βαθμού, καθώς και επιλεγμένοι α-

σθενείς με αιμορροϊδοπάθεια 3ου βαθμού. Η τελευταία 

κατηγορία, καθώς και ασθενείς με αιμορροΐδες 4ου βαθ-

μού, στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτούν χειρουργική 

αντιμετώπιση. Η ενδοσκοπική θεραπεία αφορά ασθενείς 

με εσωτερικές αιμορροΐδες. Οι εξωτερικές αιμορροΐδες 

δεν απαιτούν θεραπεία, με εξαίρεση την περίπτωση θρόμ-

βωσης, όπου απαιτείται χειρουργική εκτομή του θρόμβου.

Η αρχή λειτουργίας των ενδοσκοπικών μεθόδων συνί-

σταται στην αφαίρεση ή την πρόκληση απόπτωσης του 

πλεονάζοντος αιμορροϊδικού ιστού, καθώς και στην καθή-

λωση του αιμορροϊδικού πλέγματος στο εντερικό τοίχωμα. 

Εφαρμόζονται σε εξωτερικούς ασθενείς και χαρακτηρίζο-

νται από την απουσία σοβαρών επιπλοκών.

α) Απολίνωση με ελαστικούς δακτυλίους

Πρόκειται για την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδο. 

Είναι απλή στην εφαρμογή της, δεν απαιτεί τη χορήγηση 

αναισθησίας, παρέχει καλά αποτελέσματα και δε χρειάζε-

ται ιδιαίτερο εξοπλισμό. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθε-

νείς με αιμορροϊδοπάθεια 1ου - 3ου βαθμού. Κατά την 

απολίνωση τοποθετούνται ελαστικοί δακτύλιοι επί του αι-

μορροϊδικού ιστού προκαλώντας θρόμβωση της αιμορρο-

ΐδας, ίνωση και καθήλωση του αιμορροϊδικού πλέγματος 

στο εντερικό τοίχωμα. Ο δακτύλιος αποπίπτει αυτόματα 

μετά από 5-7 ημέρες, αφήνοντας μια μικρή ουλή στο ση-

μείο εφαρμογής του. Οι δακτύλιοι πρέπει να τοποθετού-

νται εγγύτερα της οδοντωτής γραμμής για να αποφευχθεί 

η παγίδευση των σωματικών νεύρων που νευρώνουν τον 

δακτύλιο του πρωκτού, και η πρόκληση έντονου άλγους. 

Δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς την απόσταση που πρέπει 

να τηρείται από την οδοντωτή γραμμή. Στη διεθνή βιβλι-

ογραφία η απόσταση αυτή κυμαίνεται από 0,5 εκ. έως 2 

εκ. από την οδοντωτή γραμμή. Έχουν περιγραφεί πολυά-

ριθμες τεχνικές για τη σύλληψη του αιμμορροϊδικού ιστού 

και την τοποθέτηση των δακτυλίων, όπως η σύλληψη με 

λαβίδα ή η χρήση αναρρόφησης. Η επιλογή της μεθόδου 

βασίζεται στη διαθεσιμότητά της και στην προτίμηση του 

ενδοσκόπου. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αυ-

τόνομες συσκευές τοποθέτησης δακτυλίων, οι οποίες δεν 
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απαιτούν τη χρήση ενδοσκοπίου, μειώνοντας έτσι το χρό-

νο της επέμβασης και το κόστος της. Το ποσοστό επιτυχίας 

της απολίνωσης σε πολλές μελέτες υπερβαίνει το 90%, 

ενώ το αποτέλεσμα διατηρείται μακροπρόθεσμα στο 80% 

των ασθενών. Η συχνότερη επιπλοκή είναι της απολίνωσης 

είναι ο πόνος που εμφανίζεται σε ποσοστό περίπου 8%. 

Οφείλεται σε τοποθέτηση του ελαστικού δακτυλίου κάτω 

από την οδοντωτή γραμμή, οπότε και παγιδεύεται εντός 

του δακτυλίου κλάδος της σωματικής νεύρωσης του έσω 

σφιγκτήρα του πρωκτού, προκαλώντας σπασμό του δα-

κτυλίου του πρωκτού.

Σπανιότερα το άλγος οφείλεται σε αναρρόφηση και 

παγίδευση τμήματος του μυϊκού τοιχώματος του ορθού 

εντός του ελαστικού δακτυλίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

οι ελαστικοί δακτύλιοι πρέπει να αφαιρούνται άμεσα. Αν ο 

ελαστικός δακτύλιος πέσει αυτόματα τις πρώτες 2-4 ημέ-

ρες μετά την τοποθέτησή του και προτού επέλθει η ίνωση 

του υποκείμενου εντερικού τοιχώματος, υπάρχει κίνδυνος 

αιμορραγίας από το έλκος που καταλείπεται.

Η αντιμετώπιση της αιμορραγίας είναι στην πλειονό-

τητα των περιπτώσεων συντηρητική. Για να αποφευχθεί 

η πιθανότητα σοβαρότερης αιμορραγίας προ της τοπο-

θέτησης των δακτυλίων, θα πρέπει να έχει διορθωθεί η 

πηκτικότητα του ασθενούς. Σπανιότερα μπορεί να προκλη-

θεί θρόμβωση του εναπομείναντος αιμορροϊδικού ιστού 

περιφερικότερα της τοποθέτησης του δακτυλίου, τοπική 

φλεγμονή ή σήψη. Οι δύο τελευταίες επιπλοκές εμφανί-

ζονται εξαιρετικά σπάνια.

β) Μέθοδοι καυτηριασμού αιμορροΐδων

Έχουν αναπτυχθεί και έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες 

μέθοδοι για τον καυτηριασμό των αιμορροΐδων. Βασίζο-

νται στη θρόμβωση και τη νέκρωση του πλεονάζοντος 

αιμοροϊδικού ιστού και την πρόκληση τοπικής ίνωσης, η 

οποία καθηλώνει τον εναπομείναντα αιμορροϊδικό ιστό, 

αποτρέποντας την πρόπτωσή του. Η διπολική διαθερμία 

και η ηλεκτροδιαθερμία δρουν μέσω παραγωγής θερμό-

τητας που καταστρέφει τον αιμορροϊδικό ιστό. Παρέχουν 

ικανοποιητικά αποτελέσματα, αλλά συνοδεύονται από 

υψηλά ποσοστά επιπλοκών όπως ο πόνος, η αιμορραγία 

και ο σπασμός του έσω σφιγκτήρα του πρωκτού. Επιπλέ-

ον απαιτούνται αρκετές συνεδρίες για την ολοκλήρωση 

της θεραπείας. Ο καυτηριασμός με τη χρήση υπέρυθρης 

ακτινοβολίας μέσω καθετήρα προκαλεί υποβλεννογόνια 

αντίδραση, καταστροφή του αιμορροϊδικού ιστού και ί-

νωση. Η μέθοδος στερείται σοβαρών επιπλοκών, αλλά 

απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευμένου εξοπλισμού, δεν μπο-

ρεί να εφαρμοστεί σε αιμορροϊδοπάθεια 3ου βαθμού και 

χρειάζονται πολλαπλές συνεδρίες. Τα ποσοστά υποτροπής 

των παραπάνω μεθόδων είναι υψηλότερα σε σχέση με την 

απολίνωση με ελαστικούς δακτυλίους.

γ) Σκληροθεραπεία

Εφαρμόζεται σε εσωτερικές αιμορροΐδες 1ου και 2ου 

βαθμού. Η έγχυση σκληρυντικών ουσιών (sodium 

morrhuate, υπέρτονος ορός κ.ά.) εντός της προβάλλου-

σας αιμορροΐδας προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση στον 

υποβλεννογόνιο χιτώνα, σκλήρυνση και καταστροφή 

του αιμορροϊδικού ιστού και καθήλωσή του. Το ποσοστό 

επιτυχίας είναι περίπου 90%, αλλά συνοδεύεται από ε-

πιπλοκές όπως πόνος, επίσχεση ούρων και δημιουργία 

αποστήματος. Σπανιότερα έχουν αναφερθεί αιματο-

σπερμία, επιδυδιμίτιδα και δημιουργία ορθοκυστικού 

συριγγίου.

Η κρυοπηξία και η διαστολή του δακτυλίου είναι δύο 

μέθοδοι που πλέον δεν εφαρμόζονται. Στην πρώτη η 

χρήση υγρού αζώτου επί των αιμορροΐδων προκαλούσε 

νέκρωση του ιστού, αλλά συνοδευόταν από υψηλά πο-

σοστά επιπλοκών. Η διαστολή του δακτυλίου (επέμβαση 

Lord) συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά ακράτειας και 

έχει εγκαταλειφτεί.

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου βασίζεται στην 

προτίμηση του ενδοσκόπου και στα διαθέσιμα μέσα. Συ-

γκριτικές μελέτες έχουν δείξει ότι η απολίνωση με ελα-

στικούς δακτυλίους έχει καλύτερα αποτελέσματα για την 

πρόληψη των υποτροπών της νόσου, αλλά συνοδεύεται 

από υψηλοτέρα ποσοστά επιπλοκών.

Η συντηρητική αντιμετώπιση της συμπτωματικής αι-

μορροϊδοπάθειας είναι επιτυχής στο 80%-90% των 

ασθενών. Η χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται σε 

ασθενείς με αιμορροϊδοπάθεια 4ου βαθμού και σε ασθε-

νείς που δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική αγωγή.
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Abstract
Benakis P, Plastourgos K. Conservative treatment of hemorrhoids. Iatrika Analekta, 2015; 2: 

1304-1307
Hemorrhoidal disease is a very common medical situation. Its main symptoms are bleeding, prolapse, pruritus and pain 

due to thrombosis. They are classified as external or internal (further divided to 4 grades). The diagnosis is established 

by anoscopy or endoscopy based on the patient᾽s medical history and risk of colon cancer. The treatment consists of life 

style changes, such as adding fiber to the diet, analgesic creams and various endoscopic procedures when the above 

fail. The most widely used procedure is the rubber band ligation. Surgery is reserved for patients who have grade 4 

hemorrhoids or those who do not respond to the conservative treatment.
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Παρά την ανάπτυξη πληθώρας εναλλακτικών μεθόδων 

αντιμετώπισης της αιμορροϊδοπάθειας, η κλασική αιμορ-

ροϊδεκτομή ίσως παραμένει ο χρυσός κανόνας για την αντι-

μετώπιση αιμορροϊδοπάθειας βαθμού 3 και 4. Η επέμβα-

ση Whitehead ή ολική αιμορροϊδεκτομή περιγράφηκε το 

1882 και περιλαμβάνει κυκλοτερή εκτομή του πρωκτικού 

βλεννογόνου και αναστόμωση στο πρωκτόδερμα. Λόγω 

της αυξημένης διεγχειρητικής απώλειας αίματος του βλεν-

νογονικού εκτρόπιου που προκαλεί και της στένωσης που 

ακολουθεί (παραμόρφωση Whitehead), η επέμβαση εγκα-

ταλείφθηκε, για να δώσει τη θέση της το 1937 στην ανοικτή 

αιμορροϊδεκτομή (Milligan - Morgan), που είναι δημοφιλής 

στην Ευρώπη, και την κλειστή (Ferguson), που περιγράφηκε 

το 1959 και προτιμάται από τους Αμερικανούς χειρουργούς. 

Κατά την κλειστή αιμορροϊδεκτομή οι αιμορροϊδικοί όζοι 

παρασκευάζονται και εκτέμνονται από τον έσω σφιγκτή-

ρα, οι μίσχοι τους απολινώνονται και τα τραύματα συρρά-

πτονται με λεπτό απορροφήσιμο ράμμα. Η βασική αρχή 

των επεμβάσεων αυτών είναι η διατήρηση άθικτου ιστού 

μεταξύ των αφαιρεθέντων αιμορροϊδικών όζων ώστε να 

αποφευχθεί η στένωση.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, η μέθοδος αυτή ε-

πιτρέπει ταχύτερη και λιγότερο επώδυνη επούλωση. Μια 

σχετικά πρόσφατη προοπτική μελέτη με 100 ασθενείς 

τυχαιοποιημένους μεταξύ κλειστής και ανοικτής αιμορρο-

ϊδεκτομής, επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα αυτά σε ό,τι α-

φορά την άμεση μετεγχειρητική επούλωση, χωρίς διαφορά 

στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Αποτελέσματα άλλων 

μελετών, όμως, δεν επιβεβαιώνουν την υπεροχή της κλει-

στής έναντι της ανοικτής, ενώ μια παλαιότερη δημοσίευση 

αναφέρει αυξημένο χρόνο επούλωσης της κλειστής λόγω 

διάσπασης των τραυμάτων.

Η ανοικτή αιμορροϊδεκτομή έχει δεχτεί πολυάριθμες τρο-

ποποιήσεις, οι πιο πρόσφατες από τις οποίες περιλαμβά-

νουν χρήση διαθερμίας και ψαλιδιών με ενεργειακές πηγές 

(ligasure, harmonic scalpel).

Αιμορροϊδεκτομή ενδείκνυται όταν:

1. Η συντηρητική (μη χειρουργική) αγωγή δεν επιτυγχάνει 

τον έλεγχο των συμπτωμάτων (αιμορραγία, βλεννογονική 

πρόπτωση, ευμεγέθεις συμπτωματικοί εξωτερικοί όζοι). Η 

εμμονή στη μη χειρουργική αντιμετώπιση παρατείνει την 

ενόχληση που προκαλούν τα συμπτώματα της αιμορροϊ-

δοπάθειας, αυξάνει το κόστος αντιμετώπισης και, τελικά, 

απλώς απομακρύνει το αναπόφευκτο.

2. Οι αιμορροΐδες είναι προπίπτουσες γαγγραινώδεις. Η 

συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει ανάπαυση, α-

ντιφλεγμονώδη αναλγητικά και συχνά θερμά εδρόλουτρα, 

όμως ο απαιτούμενος χρόνος για την ύφεση των συμπτω-

μάτων είναι περίπου όσος και εκείνος που απαιτείται για 

την ανάρρωση μετά την επέμβαση, η οποία λύνει και το 

πρόβλημα μόνιμα. Η ανωτέρω διαταραχή δεν αποτελεί την 

ίδια οντότητα με την Çοξεία αιμορροϊδική κρίσηÈ, που α-

ποτελεί οξεία διόγκωση αιμορροϊδικού όζου. Αυτή η οντό-

τητα αντιμετωπίζεται με αναλγητικά έως ότου το οίδημα 

υποχωρήσει και οι όζοι αναταχθούν. Δεν είναι απαραίτητο 

να ακολουθήσει αιμορροϊδεκτομή αν τα συμπτώματα, στη 

συνέχεια, δεν το επιβάλλουν. 

Η πιο συχνή επιπλοκή της αιμορροϊδεκτομής είναι ο πό-

νος. Με σκοπό την ελάττωση του μετεγχειρητκού άλγους, 

έχει προταθεί η κλασική πλάγια έσω σφιγκτηροτομή ή η 

χημική σφιγκτηροτομή με Botox ή με αλοιφή νιτρωδών 

0,2%-0,4%. Η κλασική σφιγκτηροτομή δεν έδειξε να προ-

σφέρει όφελος και το Botox πιθανώς να ελάττωσε λίγο τον 

πόνο σύμφωνα με μια μικρή μελέτη. Οι αλοιφές νιτρωδών 

δρουν ως διαστολείς του έσω σφιγκτήρα και χρησιμοποι-

ούνται αντί σφιγκτηροτομής σε ασθενείς με χρόνια ραγάδα 

δακτυλίου. Σε μια προοπτική τυχαιοποιημένη διπλά-τυφλή 

μελέτη 110 ασθενών με 3ου και 4ου βαθμού αιμορροϊ-

δοπάθεια, διαπιστώθηκε ότι η ομάδα ασθενών που έλαβε 

τα νιτρώδη δεν παρουσίασε λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, 

δεν χρησιμοποίησε λιγότερα παυσίπονα, δεν παρουσίασε 

περισσότερες επιπλοκές και δεν είχε συντομότερη νοση-

λεία από την ομάδα που έλαβε placebo. Μια εβδομάδα 

μετά την αιμορροϊδεκτομή, όμως, το 74,5% των ασθενών 

που έλαβε νιτρώδη είχε ολοκληρώσει την επούλωση των 

τραυμάτων, ενώ από την ομάδα placebo μόνο το 42% 

(Ρ=0,002). Συμπερασματικά, τα νιτρώδη δε μειώνουν τον 

πόνο, αλλά φαίνεται να επισπεύδουν την επούλωση.

Η συμβολή της τοπικής φλεγμονής στο πόνο δεν είναι 

απόλυτα ξεκάθαρη. Η χορήγηση μετρονιδαζόλης από το 

στόμα ή από το ορθό σε μορφή υπόθετου την πρώτη μετεγ-

χειρητική εβδομάδα μειώνει το μετεγχειρητικό άλγος στις 
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ανοικτές αιμορροϊδεκτομές (Milligan Morgan), όχι όμως και 

στις κλειστές (Ferguson). Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη 

είναι πιο δραστικά στον έλεγχο του πόνου απ᾽ ό,τι τα οπιο-

ειδή αναλγητικά. Σύμφωνα με μια παλαιότερη δημοσίευση, 

χορήγηση ήπιων καθαρτικών τέσσερις μέρες πριν από την 

επέμβαση πιθανώς ελαττώνει το μετεγχειρητικό πόνο. 

Το 20% των ασθενών παρουσιάζουν επίσχεση ούρων 

μετεγχειρητικά, η οποία μπορεί να προληφθεί μερικώς με 

επαρκή αναλγησία και φειδωλή ενδοφλέβια χορήγηση υ-

γρών διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά.

Η αιμορραγία αμέσως μεταγχειρητικά οφείλεται στην 

ανεπαρκή αιμόσταση κατά την επέμβαση. Καθυστερημένη 

αιμορραγία μετά από 7 ως 14 ημέρες μετά την επέμβαση, 

παρουσιάζεται στο 2,4% των ασθενών. Πρωκτική στένω-

ση εμφανίζεται στο 3,8% των ασθενών. Αποκρίνεται σε 

διαστολές, πλάγια έσω σφιγκτηροτομή ή κινητοποίηση 

κρημνών. Παροδική ακράτεια αερίων ή κοπράνων παρου-

σιάζεται στο 33% των αιμορροϊδεκτομών, η οποία συνήθως 

παρέρχεται αυτόματα.

Παρά το σηπτικό περιβάλλον της περιοχής, παροδική 

μετεγχειρητική φλεγμονή αναπτύσσεται μόνο στο 5% των 

ασθενών, ενώ βαρεία λοίμωξη εμφανίζεται κυρίως σε α-

σθενείς που είναι ανοσοκατεσταλμένοι. Αυτή η επέμβαση 

έχει αντέξει στο χρόνο και το ποσοστό της υποτροπής, όταν 

διενεργείται Çlege artisÈ, δεν ξεπερνά το 4%. 

Αιμορροϊδική αποαρτηριοποίηση με καθοδήγηση 
από υπερήχους
Η απολίνωση των αιμορροϊδικών αρτηριών υπό καθοδήγη-

ση Doppler προτάθηκε το 1995 και προοδευτικά γίνεται 

ευρύτερα αποδεκτή. Βασίζεται στη θεωρία ότι η αιμορροϊ-

δοπάθεια είναι αποτέλεσμα ροής αρτηριακού αίματος στα 

φλεβικά δίκτυα των αιμορροΐδων, μέσω αρτηριοφλεβωδών 

επικοινωνιών. Η παρουσία του αρτηριακού αίματος στο 

φλεβικό δίκτυο προκαλεί διόγκωση των όζων και αποβολή 

αίματος, το οποίο, αφού είναι αρτηριακό, είναι ζωηρά ερυ-

θρό. Χρησιμοποιείται ειδικό πρωκτοσκόπιο με ενσωματω-

μένο ηχοβολέα Doppler, το οποίο εισάγεται στο πρωκτικό 

σωλήνα και υποδεικνύει τη θέση τελικών κλάδων της άνω 

αιμορροϊδικής αρτηρίας. Ακολουθεί απολίνωσή τους 3 cm 

κεντρικά της οδοντωτής γραμμής, όπου δεν υπάρχει αισθη-

τικότητα. Κατά την απολίνωση των αρτηριακών κλάδων, η 

εισροή αρτηριακού αίματος στους αιμορροϊδικούς όζους 

μειώνεται, ενώ η φλεβική αποχέτευση παραμένει σταθε-

ρή. Έτσι το κλάσμα εισροής/εξόδου αίματος μειώνεται, οι 

αιμορροϊδικοί όζοι αποσυμφορούνται και συρρικνώνονται, 

και η αιμορραγία ελαττώνεται. Η συρρίκνωση των αιμορροϊ-

δικών όζων επιτρέπει την αναγέννηση του συνδετικού ιστού 

και μικρή συρρίκνωση της πρόπτωσης. Η διαδικασία επανα-

λαμβάνεται σε έξι συνήθως σημεία, μέχρι να μην αναγνω-

ρίζονται σήματα ροής με το Doppler. Συνήθως η επέμβαση 

γίνεται υπό γενική αναισθησία, αν και μερικοί ασθενείς την 

ανέχονται υπό τοπική αναισθησία και καταστολή. 

Δεδομένου ότι οι αιμορροϊδικοί όζοι αποαρτηριοποιού-

νται χωρίς να εκτέμνονται, το μετεγχειρητικό άλγος είναι 

σημαντικά μικρότερο και η μετεγχειρητική νοσηλεία δεν 

είναι απαραίτητη. Η μέθοδος μπορεί να επαναληφθεί σε 

περίπτωση αποτυχίας. 

Τα αρχικά αποτελέσματα είναι αρκετά ενθαρρυντικά για 

αιμορροϊδοπάθεια 2ου και 3ου βαθμού και ως τώρα δεν έ-

χουν αναφερθεί αξιόλογες επιπλοκές. Σε μια πρόσφατη με-

λέτη με 308 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν για αιμορροϊ-

δοπάθεια βαθμού 2, 3 και 4, αναφέρεται αιμορραγία (5%), 

θρόμβωση (3%), άλγος κατά την αφόδευση (1,6%), ραγάς 

δακτυλίου (1,3%) επίσχεση ούρων (1,3%), ουρολοίμωξη 

(0,6%), επίσχεση κοπράνων (0,3%), συρίγγιο (0,3%) και 

πρωκτίτις (0,3%). Ως σημαντικότερη επιπλοκή αναφέρεται 

η υποτροπή (15,6%), που, σύμφωνα με τους συγγραφείς, 

αφορούσε κυρίως σε ασθενείς με αιμορροϊδοπάθεια 4ου 

βαθμού. Το 60% των ασθενών αναφέρεται ότι παρέμενε 

ασυμπτωματικό μετά 18 μήνες παρακολούθησης. Σε άλ-

λες μελέτες αναφέρεται επιπρόσθετα άλγος παρατεινόμενο 

πέραν των 2 ημερών (8%). Σε μια προοπτική μελέτη με 60 

ασθενείς, που σύγκρινε την αποαρτηριοποίηση με την κλα-

σική αιμορροϊδεκτομή, αναφέρεται απουσία σημαντικών 

στατιστικά διαφορών στα άμεσα και απώτερα μετεγχειρη-

τικά αποτελέσματα. Φαίνεται να είναι αποτελεσματικότερη 

της περίδεσης Barron και είναι σαφώς λιγότερο επεμβατική 

από την αιμορροϊδεκτομή. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα 

αν υπερέχει των άλλων, συντηρητικότερων, μεθόδων και 

τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί σε βάθος 

χρόνου.

Συμπέρασμα
Με την πληθώρα των διαθέσιμων πλέον τεχνικών, είναι 

σημαντική η επιλογή της αγωγής που θα είναι ανάλογη 

με τα συμπτώματα του κάθε ασθενούς. Η επιθυμία του 

ασθενούς πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη: μερικοί 

ασθενείς προτιμούν απλούστερες, ανώδυνες λύσεις ακόμα 

και αν προϋποθέτουν περισσότερες επεμβάσεις, ενώ άλλοι 

επιλέγουν μια μόνιμη λύση ακόμα και αν αυτό συνεπάγε-

ται μετεγχειρητικό άλγος και απουσία από τις καθημερινές 
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δραστηριότητες για μερικές μέρες ή εβδομάδες.

Οι κλασικές αιμορροϊδεκτομές πλεονεκτούν έναντι των 

άλλων στο ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές και σπάνια 

υποτροπιάζουν. Τα μειονεκτήματά τους είναι ότι υπάρχει 

μετεγχειρητικό πόνος και οι ασθενείς χρήζουν νοσηλείας. Η 

απολίνωση των αιμορροϊδικών αρτηριών υπό καθοδήγηση 

Doppler αποτελεί μια ενδιάμεση τεχνική μεταξύ αιμορροϊ-

δεκτομής και των συντηρητικών μεθόδων.

Αν και υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία σχετικά με την αι-

μορροϊδοπάθεια και την αντιμετώπισή της, οι υπάρχουσες 

μελέτες περιλαμβάνουν σχετικά μικρό αριθμό ασθενών 

με συχνά ασαφή αποτελέσματα. Για την αντιμετώπιση της 

αιμορροϊδοπάθειας, ο χειρουργός θα πρέπει να γνωρίζει 

όλες τις διαθέσιμες τεχνικές. Η μέθοδος που επιλέγεται θα 

πρέπει να επιλέγεται βάσει των συμπτωμάτων και όχι της 

πάγιας προτίμησης του χειρουργού. Αν οι πιο συντηρητικές 

μέθοδοι αποτύχουν, ο χειρουργός δε θα πρέπει να διστάσει 

να προτείνει την κλασική αιμορροϊδεκτομή.
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Abstract
Mavrantonis K. Techniques of surgical treatment for hemorrhoidal disease. Iatrika Analekta, 2015; 

2: 1308-1310
Given the large number of surgical treatment options for hemorrhoidal disease, the method of choice must be 

individualized and based on patient symptoms. Patients᾽ personal preference must also be taken under consideration; a 

simpler painless operation may be appealing to some even though it could result in a higher recurrence rate. Conversely, 

a more permanent solution may be pursued, even if this would include an unpleasant postoperative course and time 

off work. Excisional hemorrhoidectomy, although notoriously painful, is highly effective with a very low recurrence rate. 

Doppler guided hemorrhoidal artery ligation lies in-between hemorrhoidectomy and conservative treatment methods. 
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Η αιμορροϊδοπάθεια είναι πολύ συχνή πάθηση των δυ-

τικών κοινωνιών. Εμφανίζεται σε γυναίκες και άνδρες 

ανεξαρτήτως ηλικίας και σε ποσοστό περίπου 5% του 

γενικού πληθυσμού. Τουλάχιστον το 50% των ατόμων 

άνω των 50 ετών θα εμφανίσει σε κάποια φάση της ζωής 

του συμπτώματα αιμορροΐδων. Είναι συχνότερη στους 

λευκούς και στις ανώτερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις, 

λόγω μικρότερης κατανάλωσης φυτικών ινών.

Υπάρχουν δύο τύποι αιμορροΐδων, που ταξινομούνται 

ανάλογα με τη θέση τους σε σχέση με την οδοντωτή 

γραμμή: οι εξωτερικές αιμορροΐδες που ανευρίσκονται 

κάτωθεν της οδοντωτής γραμμής και καλύπτονται από 

πλακώδες επιθήλιο (πρωκτόδερμα), και οι εσωτερικές 

αιμορροΐδες, που ανευρίσκονται άνωθεν της οδοντωτής 

γραμμής και καλύπτονται από κυλινδρικό επιθήλιο.

Οι εσωτερικές αιμορροΐδες ταξινομούνται σε τέσσερεις 

βαθμούς:

1ος  βαθμός: Αιμορραγία από το ορθό χωρίς πρόπτω-

ση των αιμορροϊδικών όζων. Δακτύλιος επισκοπικά 

φυσιολογικός. 

2ος  βαθμός: Πρόπτωση αιμορροϊδικών όζων κατά την 

κένωση. Αυτόματη ανάταξη.

 3ος  βαθμός: Πρόπτωση αιμορροϊδικών όζων κατά την 

κένωση. Ανάταξη με το χέρι.

4ος  βαθμός: Μόνιμη πρόπτωση αιμορροϊδικών όζων. Α-

δύνατη η ανάταξη.

Έχουν προταθεί κατά καιρούς πολλές συντηρητικές και 

χειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση των αιμορροΐ-

δων. Οι ενδείξεις της χειρουργικής θεραπείας είναι:

n Όταν έχουν αποτύχει οι συντηρητικές μέθοδοι.

n  Συνδυασμός εσωτερικών και εξωτερικών αιμορροΐδων.

n Εσωτερικές αιμορροΐδες 3ου και 4ου βαθμού με 

επιπλοκές.

n Εκτεταμένη αιμορροϊδοπάθεια με στραγγαλισμό.

n Πόνος, αιμορραγία, θρόμβωση, πρόπτωση.

Ο βαθμός των αιμορροΐδων δεν αποτελεί απόλυτη 

ένδειξη χειρουργικής επέμβασης αν δεν συνυπάρχουν 

επιπλοκές όπως σοβαρή αιμορραγία που επηρεάζει τον 

αιματοκρίτη, θρόμβωση ή πρόπτωση με γάγγραινα (ει-

κόνα 1), πόνος.

Η ανάγκη χειρουργικής θεραπείας, όπως είναι η ανοι-

κτή αιμορροϊδεκτομή, είναι σπάνια και αφορά το 5%-

10% των συμπτωματικών ασθενών.

Παράλληλα, κατά τη στιγμή της απόφασης για χειρουρ-

γική θεραπεία, ο ασθενής πρέπει να ενημερωθεί πλήρως:

n για το προσδοκώμενο αποτέλεσμα,

n για τη μετεγχειρητική πορεία και το χρόνο ανάρρωσης,

n για τις πιθανές επιπλοκές,

n για το λειτουργικό αποτέλεσμα.

Μία χειρουργική τεχνική αντιμετώπισης των αιμορροΐ-

δων, για να θεωρηθεί ιδανική και αποτελεσματική, θα 

πρέπει:

n να είναι ασφαλής με μικρή νοσηρότητα,

n να έχει χαμηλή συχνότητα υποτροπών,

n να έχει ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο,

n να επιτρέπει γρήγορη επιστροφή στις συνήθεις 

δραστηριότητες.

Η τεχνική Milligan-Morgan
Η ανοικτή αιμορροϊδεκτομή, που περιγράφηκε από τους 

Milligan, Morgan, Jones και Officier στο Lancet το 1937, 

Ανοικτή αιμορροϊδεκτομή με χρήση σύγχρονων πηγών ενέργειας
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με βάση τη χαμηλή συχνότητα υποτροπών που αποδεί-

χθηκε στην πορεία των πολλών ετών που εφαρμόστηκε 

η τεχνική, αποτελεί Çgold standardÈ. Όμως, συνοδεύεται 

από μετεγχειρητικό πόνο και τοπικό ερεθισμό από εκροή 

υγρών κατά τη διαδικασία της επούλωσης. Οι στόχοι της 

ιδανικής αιμορροϊδεκτομής είναι:

n Η αφαίρεση των αιμορροϊδικών όζων ριζικά.

n Η αποφυγή του τραυματισμού των σφιγκτήρων, που 

έχει συνέπεια την ακράτεια κοπράνων.

n Η διατήρηση μίας νησίδας 1 εκ. πρωκτοδέρματος 

μεταξύ των εκταμέντων αιμορροϊδικών όζων, με σκοπό 

να αποφευχθεί η στένωση του πρωκτού και η δυσκολία 

στη κένωση.

n Ο ελαττωμένος μετεγχειρητικός πόνος, η ελάχιστη 

εκροή υγρών, η ταχύτερη επούλωση και επιστροφή στις 

συνήθεις δραστηριότητες.

Η κλασική περιγραφή της ανοικτής αιμορροϊδεκτομής 

Milligan-Morgan περιλάμβανε: 

n Γενική ή ραχιαία ή τοπική αναισθησία.

n Θέση λιθοτομής.

n Ταυτοποίηση των όζων 3ης, 7ης, 11ης ώρας και εκτο-

μή με ψαλίδι ή νυστέρι.

n Νησίδες πρωκτοδέρματος 1 εκ. μεταξύ των εκταμέ-

ντων όζων.

n Απολίνωση του μίσχου των αιμορροϊδικών όζων με 

ραφή ή ραφές cut-gut chrome ή silk.

n Επούλωση κατά β΄ σκοπό. Ανοικτή μέθοδος.

Η προσπάθεια αποφυγής του μετεγχειρητικού πόνου 

και του ερεθισμού από την εκροή οροαιματηρών υγρών, 

οδήγησε σε πολλές τροποποιήσεις της μεθόδου, με αλ-

λαγή της χειρουργικής τεχνικής και χρήση πολλών μορ-

φών ενέργειας για την επίτευξη αιμόστασης.

Στην ιατρική τα ηλεκτρικά κύματα χρησιμοποιήθηκαν 

μαζί με την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού. Έτσι προήλθε η 

κλασική διαθερμία σαν όργανο αιμόστασης και εκτομής, 

το ligasure, το harmonic scalpel, οι ραδιοσυχνότητες RF 

ή τα laser.

Οι αλλαγές στην τεχνική της κλασικής ανοικτής αιμορρο-

ϊδεκτομής Milligan-Morgan είναι:

n Θέση πρηνής.

n Εκτομή των αιμορροϊδικών όζων με διαθερμία, ligasure, 

harmonic scalpel, RF ή laser.

n Καυτηρίαση του αιμορροϊδικού μίσχου αρχικά με δι-

αθερμία και αργότερα με σύγχρονη μορφή ενέργειας, 

χωρίς ραφή απολίνωσης. 

Αυτή η τακτική της κατάργησης της ραφής απολίνωσης 

υπήρξε μεγάλη καινοτομία, διότι ενώ δεν αυξήθηκε το 

ποσοστό των μετεγχειρητικών αιμορραγιών, ελαττώθηκε 

ο μετεγχειρητικός πόνος, αφού δεν υπάρχει η πιθανότητα 

ίνες του έσω σφιγκτήρα να συμπεριληφθούν στη ραφή α-

πολίνωσης με συνέπεια να προκαλείται σπασμός και πόνος.

Ενεργειακές πηγές στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ
Σε αυτή την ανασκόπηση θα περιγράψουμε ενεργειακές 

πηγές που χρησιμοποιούνται συστηματικά στο Νοσοκο-

μείο ΥΓΕΙΑ και υπάρχει αρκετή εμπειρία στη χρήση τους 

στην ανοικτή αιμορροϊδεκτομή, αλλά και γενικότερα 

στην πρωκτολογική χειρουργική.

Αυτά είναι το Ligasure Vessel Sealing System, οι ραδι-

οσυχνότητες RF, και το Harmonic Scalpel.

Ι. Ligasure Vessel Sealing System

Είναι όργανο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειρουρ-

γική εκτομή αιμορροΐδων 3ου και 4ου βαθμού. Αντικα-

θιστά τη διαθερμία, ενώ οι άλλοι χρόνοι της ανοικτής 

αιμορροϊδεκτομής Milligan-Morgan παραμένουν ίδιοι, 

όπως έχουν περιγραφεί ανωτέρω.

Η λειτουργία του βασίζεται σε ένα συνδυασμό άσκησης 

πίεσης και ηλεκτρικής ενέργειας, που επιτρέπει αποδό-

μηση του κολλαγόνου και της ελαστίνης του τοιχώματος 

των αγγείων, με αποτέλεσμα καυτηριασμό και σύντηξη 

των αιμοφόρων αγγείων μέχρι 7 mm διάμετρο, ενώ η 

απόσταση μετάδοσης της θερμικής ενέργειας στους γει-

τονικούς ιστούς από το σημείο χρήσης του οργάνου είναι 

από 0,5 mm έως 2 mm.

Πολλές τυχαιοποιημένες μελέτες συγκρίνουν τα απο-

τελέσματα της ανοικτής αιμορροϊδεκτομής με τη χρήση Εικ. 2.  Ανοικτή αιμορροϊδεκτομή.

2.
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κλασικής διαθερμίας και τη χρήση ligasure.

Διαπιστώθηκαν τα εξής πλεονεκτήματα του ligasure σε 

σχέση με τη κλασική διαθερμία:

n σημαντικά λιγότερος χειρουργικός χρόνος,

n μικρότερη απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια της 

επέμβασης,

n λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος κατά την πρώτη κέ-

νωση και στο διάστημα 1-14 μετεγχειρητικών ημερών με 

λιγότερη χρήση παυσίπονων,

n γρηγορότερη επούλωση του τραύματος,

n γρηγορότερη επιστροφή στην εργασία, ενώ δεν υ-

πήρξε διαφορά στη διάρκεια νοσηλείας και στις μετεγ-

χειρητικές επιπλοκές, στη σύγκριση της χρήσης των δύο 

πηγών ενέργειας,

n μικρή καμπύλη εκμάθησης της τεχνικής. 

ΙΙ. Radiofrequency Ablation (RF)

H ραδιοσυχνότητα RFείναι ένας εξελιγμένος τύπος ηλε-

κτροχειρουργικής που χρησιμοποιεί ένα κύμα ηλεκτρο-

νίων, με συχνότητα 2 MHz έως 4 MHz για την εκτομή ή 

τον καυτηριασμό αγγείων και ιστών.

Η αρχή που διέπει την RF είναι ότι εκτέμνει ή καυτηριάζει 

τον ιστό με μετατροπή των ραδιοκυμάτων σε θερμότητα. 

Το εναλλασσόμενο ρεύμα περνά από το άκρο ενός η-

λεκτροδίου στον ιστό και του προκαλεί αλλαγές στην 

κατεύθυνση των ιόντων του ενδοκυττάριου και εξωκυττά-

ριου υγρού του. Αυτό δημιουργεί ιοντική αταξία, η οποία 

προκαλεί σύγκρουση και τριβή των ιόντων, με αποτέλε-

σμα τη δημιουργία θερμότητας. Η ανάπτυξη θερμότητας 

αυξάνει τη θερμοκρασία του ιστού και εξατμίζει το ενδο-

κυττάριο και εξωκυττάριο νερό του, με συνέπεια τοπική 

νέκρωση και εν τέλει τον καυτηριασμό του αγγείου. Το 

φαινόμενο καλείται κυτταρική εξάτμιση.

Συγκρινόμενο με την κλασική διαθερμία, το ηλεκτρό-

διο RF παραμένει ψυχρό κατά τη διάρκεια της χρήσης 

του εξαιτίας του ρεύματος υψηλής συχνότητας 4 MHz, 

προκαλώντας θερμοκρασία 60-1000C, ενώ η κλασική 

διαθερμία δουλεύει με ρεύμα συχνότητας 0,5 MHz έ-

ως 1,5 MHz και η θερμοκρασία που προκαλείται είναι 

750-9000C.

Η κλασική διαθερμία προκαλεί ιστική βλάβη που προ-

σομοιάζει με έγκαυμα 3ου βαθμού, ενώ η RF προκαλεί 

μόνο επιφανειακή βλάβη.

Αυτό αποτυπώνεται και ιστολογικά, όπου η ιστική βλά-

βη της RF είναι ανάλογη του κλασικού νυστεριού και σα-

φώς μικρότερη από την κλασσική διαθερμία (εικόνα 2).

Διαπιστώθηκαν τα εξής πλεονεκτήματα του RF σε σχέ-

ση με τη κλασική διαθερμία:

n Ελαττώνει το χειρουργικό χρόνο.

n Προκαλεί λιγότερο πόνο (η διαφορά γίνεται πιο εμφα-

νής στον ισχυρό πόνο) και την 1η μετεγχειρητική ημέρα 

και μετά την 1η κένωση, και τις επόμενες ημέρες).

n Ταχύτερη επούλωση.

n Πιο ικανοποιημένοι ασθενείς.

Οι δύο τεχνικές δεν εμφανίζουν διαφορές:

n στις ημέρες νοσηλείας, 

n στις επιπλοκές, άμεσες και απώτερες,

n στις υποτροπές, και

n στην επιστροφή στις δραστηριότητες.

III. Harmonic Scalpel

Το Harmonic Scalpel είναι επίσης ένα όργανο που χρη-

σιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια μετατρέποντάς τη σε υπε-

ρήχους. Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί στην πρωκτολογία 

για να εξαλείψει το μετεγχειρητικό πόνο της κλασικής 

διαθερμίας. 

Έτσι, τα πλεονεκτήματα του Harmonic Scalpel έναντι 

της κλασικής διαθερμίας είναι:

n Μικρότερος χειρουργικός χρόνος.

n Λιγότερη απώλεια αίματος κατά διάρκεια της 

επέμβασης.

n Μικρότερη τραυματική βλάβη στους ιστούς με μικρό-

τερη νέκρωση.

n Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος.

n Ταχύτερη επούλωση, γρηγορότερη επιστροφή στις 

δραστηριότητες.

Συχνότερη επιπλοκή στις σειρές που αναφέρθηκαν 

ήταν η επίσχεση ούρων, ιδίως στους ασθενείς που χορη-

γήθηκε ραχιαία ανασθησία. 

Συμπέρασμα
Ο ελαττωμένος πόνος που σχετίζεται με τη χρήση του 

Ligasure, του RF και του Harmonic Scalpel οφείλεται: 

n στη μειωμένη ιστική βλάβη που προκαλούν,

n στην ταχύτερη πρωτογενή επούλωση,

n στην απουσία του παροδικού εγκαύματος 3ου βαθμού 

των νευρικών απολήξεων στα χείλη του τραύματος που 

προκαλεί η διαθερμία.
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Abstract
Patoulis I, Tsakayiannis D. The use of new energy devices in open hemorroidectomy. Iatrika 

Analekta, 2015; 2: 1311-1314.
Hemorrhoids are engorged fibrovascular cushions lining the anal canal. Constipation, increased intra-abdominal 

pressure, and prolonged straining predispose to hemorrhoids. Approximately one-half of individuals older than 50 

years experience symptomatic hemorrhoids. Bright red, painless rectal bleeding during defecation is the most common 

presentation. Low-grade hemorrhoids are easily and effectively treated with dietary and lifestyle modification, medical 

intervention, and some office-based procedures. An operation is usually indicated in symptomatic high-grade and/or 

complicated hemorrhoids. Milligan- Morgan hemorrhoidectomy is indicated after failure of nonsurgical management 

and office-based procedures and also as initial management for grades III and IV hemorrhoids. Post-procedural pain 

and disease recurrence remain the most challenging problems in the treatment of hemorrhoids. New energy devices are 

currently being employed during Milligan-Morgan hemorrhoidectomy, such as the Ligasure vessel sealing system, the 

Radiofrequency ablation and the Harmonic Scarpel. The article reviews the advantages of the application of this modern 

technology during open hemorroidectomy based on the latest evidence and review of the literature.
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Οι αιμορροΐδες είναι αρτηριοφλεβώδη πλέγματα, που πε-

ριβάλλουν το περιφερικό ορθό και τον πρωκτικό σωλήνα. 

Η φλεβική διόγκωση και η καταστροφή του ενδιάμεσου 

συνεκτικού ιστού που υποστηρίζει αυτά τα πλέγματα και 

τον υπερκείμενο βλεννογόνο, οδηγεί σε διόγκωση των 

αιμορροΐδων. Η αιμορροϊδοπάθεια γίνεται συμπτωματική 

με την εμφάνιση διόγκωσης, πόνου, φλεγμονής, εκκρίμα-

τος, αιμορραγίας, πρόπτωσης.

n Εσωτερικές αιμορροΐδες χαρακτηρίζονται εκείνες που 

ευρίσκονται κεντρικά της οδοντωτής γραμμής, αφορούν 

το έσω αιμορροϊδικό πλέγμα και εκδηλώνονται συνήθως 

με αιμορραγία χωρίς πόνο. Εάν μεγαλώσουν πολύ, προπί-

πτουν από τον πρωκτικό δακτύλιο και προκαλούν κνησμό, 

λόγω εκκριμάτων. Δυνατός πόνος εμφανίζεται σε προπί-

πτουσες θρομβωμένες αιμορροΐδες με γάγγραινα. 

n Εξωτερικές αιμορροΐδες χαρακτηρίζονται εκείνες 

που ευρίσκονται περιφερικά της οδοντωτής γραμμής και 

αφορούν το έξω αιμορροϊδικό πλέγμα. Είναι συνήθως 

ασυμπτωματικές, ενώ επί θρόμβωσης εμφανίζεται πόνος.

Οι εσωτερικές αιμορροΐδες ταξινομούνται σε τέσσερις 

βαθμούς: 

n 1ος βαθμός: αιμορραγία από το ορθό χωρίς πρόπτωση.

n 2ος βαθμός: πρόπτωση αιμορροϊδικών όζων και αυτό-

ματη ανάταξη.

n 3ος βαθμός: πρόπτωση αιμορροϊδικών όζων και ανά-

ταξη με το χέρι.

n 4ος βαθμός: μόνιμη πρόπτωση αιμορροϊδικών όζων.

Η θεραπευτική στρατηγική βασίζεται στα συμπτώματα 

του ασθενούς και περιλαμβάνει συντηρητική και χειρουρ-

γική θεραπεία. Η χειρουργική θεραπεία επιλέγεται:

n Όταν έχει αποτύχει η συντηρητική θεραπεία.

n Σε προπίπτουσες αιμορροΐδες 3ου και 4ου βαθμού με 

συνυπάρχουσες εξωτερικές αιμορροΐδες.

n Σε επιπλοκές όπως θρόμβωση, πόνος, αιμορραγία, 

πρόπτωση, εξέλκωση.

Οι πλέον διαδεδομένες χειρουργικές τεχνικές σε βάθος 

χρόνου είναι:

1. Η ανοικτή αιμορροϊδεκτομή Milligan-Morgan, που ε-

φαρμόζεται στην Ευρώπη.

2. Η κλειστή αιμορροϊδεκτομή Ferguson, διαδεδομένη 

στην Αμερική.

Κύριο μειονέκτημα των τεχνικών αυτών είναι ο πόνος.

Ο δυνατός μετεγχειρητικός πόνος στη χειρουργική εκτο-

μή των αιμορροΐδων οφείλεται:

n Στις τραυματικές επιφάνειες του πρωκτοδέρματος που 

δημιουργούνται.

n Σε μετεγχειρητική φλεγμονή και οίδημα που 

εμφανίζονται.

n Σε σπασμό του σφιγκτήρα, από διάφορες αιτίες.

n Σε δευτερογενή μικροβιακή μόλυνση.

n Σε δύσκολη κένωση του εντέρου με σκληρά κόπρανα.

n Στο ψυχολογικό υπόβαθρο του ασθενούς και την αντο-

χή του στον πόνο.

Αυτή η παραδοχή ευνόησε την επινόηση και εφαρμογή 

πολλών νέων τεχνικών τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ο Ιτα-

λός χειρουργός Antonio Longo το 1998 ανακοίνωσε μία 

νέα τεχνική με τη χρήση κυκλικού αναστομωτήρα no33, 

(PPH = Procedure, for Prolapsing Hemorrhoids) με μο-

ναδικό σκοπό την εξάλειψη του μετεγχειρητικού πόνου.

O χειρουργικός στόχος της αιμορροϊδοπηξίας με κυκλι-

κό αναστομωτήρα είναι να διορθώσει την παθοφυσιολο-

γία των αιμορροΐδων, αφενός διακόπτοντας την αιμάτω-

ση του πρωκτικού σωλήνα από το αιμορροϊδικό πλέγμα, 

αφετέρου αφαιρώντας ένα δακτυλιοειδές τμήμα από τον 

προπίπτοντα βλεννογόνο, ώστε να επιτευχθεί ανάταξη 

της πρόπτωσης. Δηλαδή διορθώνει την ανατομική και 

Αιμορροϊδοπηξία με κυκλικό αναστομωτήρα
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παθοφυσιολογική βλάβη των συμπτωματικών προπιπτου-

σών αιμορροΐδων χωρίς να προκαλεί επώδυνα εξωτερικά 

τραύματα. Επαναφέρει τα αιμορροϊδικά πλέγματα και τα 

καθηλώνει στην ανατομική τους θέση. 

Ενδείξεις της τεχνικής Longo είναι: 

n Αιμορροΐδες 2ου βαθμού όταν έχει αποτύχει η απολί-

νωση με λαστιχάκι τουλάχιστον δύο φορές.

n Αιμορροΐδες 3ου και 4ου βαθμού.

n Κυκλοτερής πρόπτωση αιμορροΐδων με περισσότε-

ρους από τους 3 κλασικούς προπίπτοντες όζους.

Η τεχνική βασίζεται στην αφαίρεση και ταυτόχρονη 

κυκλοτερή αναστόμωση με τον κυκλικό αναστομωτήρα, 

ενός κυλινδρικού τμήματος βλεννογόνου και υποβλεννο-

γόνιου, που περιλαμβάνει και τον αιμορροϊδικό ιστό, 2-3 

εκ. άνωθεν της οδοντωτής γραμμής. Θεωρητικά με αυτό 

τον τρόπο ανατάσσεται η πρόπτωση του βλεννογόνου και 

διακόπτεται η αιματική ροή των τελικών κλάδων του άνω 

αιμορροϊδικού πλέγματος. Δηλαδή η αιμορροϊδοπηξία με 

κυκλικό αναστομωτήρα δεν είναι μία πραγματική εκτομή 

αιμορροϊδικών όζων (Εικόνες 1 και 2).

Μετά την ανακοίνωση του Longo πολλές μελέτες άρχι-

σαν να συγκρίνουν τη νέα τεχνική με την ανοικτή αιμορ-

ροϊδεκτομή Miiligan-Morgan και την κλειστή αιμορροϊδε-

κτομή Ferguson.

Παράμετροι σύγκρισης
I. Χειρουργικός χρόνος

Πολλές μελέτες έχουν δείξει λιγότερο χειρουργικό χρόνο 

από της κλασικές τεχνικές, ενώ άλλες δε βρήκαν διαφο-

ρά. Οι περισσότεροι συμφωνούν σε μέση χρονική διάρ-

κεια της επέμβασης περίπου 15-25 λεπτά.

II. Η παραμονή στο Νοσοκομείο

Δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα, γιατί στις περισσότερες 

χώρες η αιμορροϊδεκτομή δεν απαιτεί παραμονή στο νο-

σοκομείο, ενώ υπάρχει και η επιβάρυνση του κόστους 

του αναστομωτήρα.

III. Η επιστροφή στις δραστηριότητες

Είναι σε άλλες εργασίες ταυτόσημες και σε άλλες υπερέ-

χει η αιμορροϊδοπηξία με γρηγορότερη επιστροφή στην 

εργασία.

IV. Αιμορραγία από το ορθό 

Η διεγχειρητική αιμορραγία είναι αναμενόμενη και 

αποφεύγεται: 

1. Κρατώντας για 30-60 sec τον αναστομωτήρα πιεστικά 

κλειστό.

2. Με επιμελή έλεγχο της κυκλικής γραμμής συρραφής 

και τοποθέτηση προληπτικά αιμοστατικών μεμονωμένων 

απορροφήσιμων ραφών. Ο Senagore απέδειξε ότι για 

το 84% των ασθενών απαιτούνται τέτοιες αιμοστατικές 

ραφές.

3. Με χρήση αναστομωτήρα PPH03 που διαθέτει μικρό-

τερα clips.

4. Με τοποθέτηση απορροφήσιμου σπόγγου διορθικά. 

Η μετεγχειρητική αιμορραγία εμφανίζεται ώρες μετά 

το χειρουργείο ή το πρώτο 48ωρο ή κατά τη διάρκεια του 

πρώτου μήνα, και στην κλασική αιμορροϊδεκτομή έχει 

συχνότητα 2%-4% των ασθενών. Στην αιμορροϊδοπηξία η 

άμεση μετεγχειρητική αιμορραγία εμφανίζεται σε μελέτες 

από 1% έως 11%. Επανεισαγωγή εντός δύο εβδομάδων 

για αιμορραγία εμφανίζεται σε σειρά πάνω από 3,000 

ασθενείς στο 5,6%. Σε 1,8% των ασθενών χρειάζεται α-

ντιμετώπιση της αιμορραγίας με ενδοορθική έγχυση αδρε-

ναλίνης. Σε άλλες σειρές η χειρουργική επανεπέμβαση 

με συρραφή για έλεγχο της αιμορραγίας εμφανίζεται με 

συχνότητα 1,5%.

Η αιτία της αιμορραγίας είναι είτε τα clips του ανα-

στομωτήρα είτε η ύπαρξη υπολειμματικών όζων που, 

μόλις μικρύνουν με την πάροδο του χρόνου, σταματά η 

αιμορραγία.

Η απώτερη μετεγχειρητική αιμορραγία εμφανίζεται 

μετά τον πρώτο μήνα και στην κλασική αιμορροϊδεκτομή 

οφείλεται είτε σε ατελή θεραπεία είτε σε ατελή επούλω-

ση των τραυμάτων, ενώ μελέτες έδειξαν ότι στην αιμορ-

ροϊδοπηξία είναι σε ίσα ποσοστά ή λιγότερα.

Η αυξανόμενη πείρα των χειρουργών μειώνει το ποσο-

στό της αιμορραγίας από 12,9% στο 4,4%.

V. Ο πόνος, μετεγχειρητικός και χρόνιος

Με την εμφάνιση της τεχνικής Longo, όλες οι μελέτες 

επικεντρώθηκαν στην αξιολόγηση του μετεγχειρητικού 

πόνου σε σχέση με την κλασική αιμορροϊδεκτομή. 

Έτσι ο πρώιμος μετεγχειρητικός πόνος κατά τη διάρκεια 

των πρώτων 14 ημερών είναι σαφώς μειωμένος κατά 

Visual Analog Score (VAS) κλίμακα πόνου 0-10, σε πολ-

λές εργασίες.

Ο χρόνιος πόνος που εμφανίζεται ή παρατείνεται μετά 

τους 6 μήνες είναι δύσκολο να αποδοθεί στην τεχνική. 

Μία αιτία μπορεί να είναι ότι ίσως η γραμμή συρραφής 

βρίσκεται πολύ κοντά στην οδοντωτή γραμμή και ερεθί-

ζονται σωματικές νευρικές ίνες. Στο 1,6% των ασθενών 

με αυτήν την αιτία πόνου απαιτείται χειρουργική επέμβα-
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ση. Όμως, αυτή η διάγνωση τίθεται άμεσα μετεγχειρητι-

κά και όχι έπειτα από 6 μήνες, οπότε και αφαιρούνται τα 

clips που ερεθίζουν. 

Άλλες αιτίες χρόνιου πόνου είναι: κατά την πυροδότη-

ση του αναστομωτήρα να συμπεριληφθούν λείες μυϊκές 

ίνες στην αναστόμωση, ραγάδα πρωκτικού δακτυλίου ή 

περιεδρικό συρίγγιο, επιμένουσες αιμορροΐδες, σπασμός 

των σφιγκτήρων ή του ορθού, υψηλές πιέσεις ηρεμίας 

στο ορθό, διάσπαση των ραμμάτων, πρωκτική σήψη ή 

παραμένοντα clips. 

Πολλοί ασθενείς χαρακτηρίζουν σαν χρόνιο πόνο τον 

κνησμό του δακτυλίου, την ξηρότητα του πρωκτού ή την 

ακράτεια. 

Η χρόνια πρωκταλγία είναι η πιο συχνή αιτία επανε-

πέμβασης και φθάνει στο 44%, ενώ η μετεγχειρητική 

αιμορραγία στο 34%. 

VI. Επίσχεση ούρων

Η συχνότητα της επίσχεσης ούρων μετά από κλασική αι-

μορροϊδεκτομή φθάνει το 20% και σχετίζεται με το είδος 

της αναισθησίας, την περιεγχειρητική χορήγηση υγρών 

και τον μετεγχειρητικό πόνο. Σε πολλές μελέτες η ίδια 

συχνότητα εμφανίζεται και μετά από αιμορροϊδοπηξία με 

κυκλικό αναστομωτήρα.

Με τη χρήση όμως του κυκλικού αναστομωτήρα στη θε-

ραπεία των αιμορροΐδων, εμφανίστηκαν επιπλοκές που-

δεν ήταν γνωστές στην κλασική αιμορροϊδεκτομή. 

VII. Οι ειδικές επιπλοκές της αιμορροϊδοπηξίας με κυκλι-

κό αναστομωτήρα είναι:

1. Ορθοκολπικό συρίγγιο: Εμφανίζεται σε σειρές με συ-

χνότητα 0,2%. Οφείλεται μάλλον σε τοπική ισχαιμία παρά 

σε άμεσο τραυματισμό. Γίνεται αντιληπτό αρκετές ημέρες 

μετά την επέμβαση. Προλαμβάνεται με επιμελή επισκόπη-

ση του κόλπου κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Η έγχυση 

φυσιολογικού ορού στο πρόσθιο τοίχωμα του ορθού υπο-

βλεννογόνια, αυξάνει την απόσταση από τον κόλπο και 

μειώνει τον κίνδυνο να συμπεριληφθεί στην περίπαση και 

να κοπεί με την πυροδότηση του αναστομωτήρα.

2. Τεινεσμός και επείγουσα έπειξη προς αφόδευση: Ο 

τεινεσμός εμφανίζεται στο 50% των ασθενών με 4ου βαθ-

μού αιμορροΐδες που υποβλήθηκαν σε αιμορροϊδοπηξία 

με κυκλικό αναστομωτήρα ένα χρόνο μετά την επέμβαση. 

Σε άλλες σειρές 32%. Η επείγουσα έπειξη προς αφόδευση 

είναι στο 40% των ασθενών. Στο 24% η ενόχληση είναι 

σοβαρή και επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών.

3. Ακράτεια κοπράνων: Η ακράτεια κοπράνων εμφανί-

ζεται στο 3,2% των ασθενών με 4ου βαθμό αιμορροΐδων 

που υποβλήθηκαν σε αιμορροϊδοπηξία με κυκλικό ανα-

στομωτήρα. Μικρή απώλεια εμφανίζεται στο 31%, ενώ 

10% μετά από ένα χρόνο και 7% μετά από 7 χρόνια.

4. Πλήρης απόφραξη του ορθού: Από κακή τοποθέτηση 

της περίπασης ή πυροδότηση του αναστομωτήρα εκτός 

περίπασης, δημιουργείται θήκη από πρόπτωση του βλεν-

νογόνου που αποφράσσει τον αυλό του ορθού. Έλεγχος με 

δακτυλική εξέταση στο τέλος της επέμβασης αναγνωρίζει 

την επιπλοκή άμεσα διεγχειρητικά.

5. Πνευμοπισθοπεριτόναιο και πνευμομεσοθωράκιο: 

Αυτές οι επιπλοκές οφείλονται είτε σε μεγάλη εκτομή 

του βλεννογόνου είτε σε βαθιά τοποθέτηση της περίπα-

σης, που περιλαμβάνει ολόκληρο το τοίχωμα του ορθού. 

Ενδέχεται να οδηγήσουν σε πυελική σήψη, που απαιτεί 

επέμβαση και κολοστομία. Ηπιότερες μορφές μπορούν 

να αντιμετωπισθούν συντηρητικά με ενδοφλέβια αγωγή 

και διακοπή σίτισης του ασθενούς.

6. Αιμορραγία από υπερπλαστικούς πολύποδες και παρα-

μένοντα clips στη γραμμή συρραφής 11%.

7. Δερματικά ράκη, θρόμβωση εξωτερικών αιμορροΐδων 

5,9%, κοπρόσταση 6,6%, πρωκτίτιδα (σπάνια), ραγάδα 

πρωκτικού δακτυλίου 0,2%, στένωση δακτυλίου 8,8% 

(που υποχωρεί με διαστολές ενώ στο 1,4% απαιτείται ε-

πέμβαση), απόστημα και συρίγγιο πρωκτικού δακτυλίου 

0%-3%.

8. Ορθικό αιμάτωμα, διάτρηση του ορθού και πυελική 

σήψη, 3,2%, επιπλοκές που είναι απειλητικές για τη ζωή 

του ασθενούς.

Κύριο μειονέκτημα της αιμορροϊδοπηξίας με κυκλικό 

αναστομωτήρα είναι το υψηλό ποσοστό υποτροπών σε βά-

θος χρόνου. Σε μία εργασία φθάνει το 36% η υποτροπή 

της πρόπτωσης των αιμορροΐδων και αυξάνεται όταν οι αι-

μορροΐδες είναι 4ου βαθμού. Οι υποτροπές της κλασικής 

αιμορροϊδεκτομής φθάνουν στο 4,6%-5,5%. Σε άλλη ερ-

γασία η υποτροπή της αιμορροϊδοπηξίας φθάνει το 7,5% 

έναντι 5% της κλασικής αιμορροϊδεκτομής.

Συμπεράσματα
Τα πλεονεκτήματα της αιμορροϊδοπηξίας με κυκλικό ανα-

στομωτήρα είναι:

n Μειώνει το μετεγχειρητικό πόνο.

n Μειώνει το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο και το 

χρόνο επιστροφής στην εργασία, ιδίως σε αιμορροϊδοπά-

θεια 4ου βαθμού.

n Η τεχνική συνδέεται με επιπλοκές (PPH Syndrome), 

ενίοτε σοβαρές, που απειλούν τη ζωή του ασθενούς, ιδί-
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ως σε αιμορροϊδοπάθεια 4ου βαθμού. Αυστηρή επιλογή 

ασθενών μειώνει τις σοβαρές επιπλοκές.

Τα μειονεκτήματα της αιμορροϊδοπηξίας με κυκλικό ανα-

στομωτήρα είναι:

n Συχνότερες υποτροπές από τη Milligan-Morgan.

n Διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές αιμορραγίες.

n Διάτρηση του ορθού και περιτονίτιδα - πυελική σήψη.

n Περιοδικές διαταραχές κενώσεων, όπως τεινεσμός και 

έπειξη ταχείας αφόδευσης.

Ο Ortiz σε editorial άρθρο του δε θεωρεί την τεχνική της 

αιμορροϊδοπηξίας με κυκλικό αναστομωτήρα εύκολα α-

ναπαραγώγιμη, εξαιτίας των σημαντικών μεταβολών, κι 

από τον ίδιο το χειρουργό, στην απόσταση της γραμμής 

συρραφής άνωθεν της οδοντωτής γραμμής, γεγονός που 

επηρεάζει τα αποτελέσματα και καθιστά τη μέθοδο μη 

σταθερή και χρυσή επιλογή.

Abstract
Taoufik H, Spyrou Μ. Stapled hemorrhoidopexy. Iatrika Analekta, 2015; 2: 1315-1318

Stapled hemorrhoidopexy, as developed by Dr. Antonio Longo with use of a circular stapler, has emerged as a possible 

alternative to open hemorrhoidectomy. Indications are hemorrhoids 3nd – 4nd degree, hemorrhoids 2nd degree after 

fail of conservative treatment, and prolapsing hemorrhoids. Contraindications are thrombosed hemorrhoids, fistula in 

ano or anal fissure. The main advantage of stapled hemorrhoidopexy is decreased postoperative pain. Complications that 

are particular to this stapled procedure are rectovaginal fistula, chronic proctalgia, rectal wall hematoma and perforation 

with pelvic sepsis often requiring a diverting stoma.

Bιβλιογραφία

1. Halverson A. Hemorrhoids. Clin Colon Rectal Surg., 2007; 20: 77-85.
2. Keighley M, Williams N. Haemorrhoidal disease. In Surgery of the Anus, Rectum and Colon; W.B. Sauders 1993: 295-363.
3. Longo A. Treatment of hemorrhoids disease by reduction of mucosa and hemorrhoidal prolapse with a circular suturing device: A new 

procedure. Proceedings of the 6th World Congress of Endoscopics Surgery; 1998 Jun. 3-6, Rome Italy.
4. Lohsiriwat V. Hemorrhoids: From basic pathophysiology to clinical management. World J Gastrenterol. 2012; 18: 2.009-2.017.
5. Sneider EB, Maykel JA. Diagnosis and management of symptomatic hemorrhoids. Surgical Clinics of North America: Anorectal Disease. 

2010; 90: 17-32.
6. Singer M, Abcarian H. Stapled Hemorrhoidopexy: The Argument for Usage. Clin Colon Rectal Surg. 2004; 17: 131-142.
7. Senagore AJ, Singer M, Abcarian H, et al. A Prospective, Randomized, Controlled Multicenter Trial Comparing Stapled Hemorrhoidopexy 

and Ferguson Hemorrhoidectomy: Perioperative and one year results. American Society of Colon and Rectal Surgeons Annual Meeting, 
New Orleans; June 21-26, 2003.

8. Pescatori M, Gagliardi G. Postoperative complications after procedure for prolapsed hemorrhoids (PPH) and stapled transanal rectal 
resection (STARR) procedures. Tech Coloproctol. 2008; 12: 7-19.

9. Kh NG, Seow-Choen F, Tang CL, et al. Stapled hemorrhoidectomy. Our experience with more than 3.000 cases. Colorect Dis, 2004; 
6 [Suppl 2]; 8.

10. Kh NG, Ho KS, Ooi BS, et al. Experience of 3.711 stapled haemorrhoidectomy operations. Br J Surg 2006; 93: 226-230.
11. Angelone G, Giardiello C, Prota C. Stapled hemorrhoidectomy. Complications and 2-years follow-up. Chir Ital 2006; 58: 753-760.
12. Jongen JL, Bock JU, Peleikis HG, et al. Complication and reoperation in stapled anopexy: learning by doing. Int J Colorectal Dis. 2006; 

21: 166-171.
13. Ortiz H, Marzo J, Armendariz P, De Miguel M. Stapled hemorrhoidopexy vs. diathermy excision for fourth-degree haemorrhoids: a 

randomized, clinical trial and review of literature. Dis Colon Rectum 2005; 48: 809-815.
14. Michalik M, Pawlak M, Bobowitz M et al. Long-term outcomes of stapled hemorrhoidopexy. Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne. 

2014 Mar; 9: 18-23.
15. Mohsen S, Kashani T, Mehrvarz S, et al. Milligan-Morgan Hemorrhoidectomy vs Stapled Hemorrhoidopexy. Trauma Mon. 2012; 16: 

175-177.
16. Ortiz H. Stapled Hemorrhoidectomy Versus Milligan-Morgan Hemorroidectomy. Ann Surg. 2007; 245: 155-156.
17. Fueglistaler P, Guenin M, Montali I, et al. Long-term results after stapled hemorrhoidopexy: high patient satisfaction despite frequent 

postoperative symptoms. Dis Colon Rectum. 2007; 50: 204-212.
18. Arezzo A, Podzemny V, Pescatori M. Surgical management of hemorrhoids. State of the art. Ann Ital Chir. 2011; 82: 163-172.

Αιμορροϊδοπηξία με κυκλικό αναστομωτήρα

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 26 | Έτος 20151318



Τα περιεδρικά αποστήματα είναι μια συχνή, επώδυνη και 

πολλές φορές ιδιαίτερα βαριά λοίμωξη, που επεκτείνε-

ται ταχύτατα και χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης 

και νοσηλείας. Περιεδρικό απόστημα χαρακτηρίζεται η 

συλλογή πύου ανάμεσα σε ιστούς που περιβάλλουν τον 

πρωκτό και το ορθό παχύ έντερο. Η συχνότητά εμφάνισης 

αποστήματος εκτείνεται, κατά μέσο όρο, από 6 έως 8 

περιπτώσεις σε 100.000 πληθυσμού κάθε χρόνο και σε 

διπλάσιο ποσοστό σε άνδρες, ιδιαίτερα στη μέση ηλικία 

(30-50 ετών).

Οι παράγοντες που οδηγούν σε πρόκληση αποστήματος 

είναι οι ακόλουθοι:

1. Οξείες μικροβιακές φλεγμονές των κρυπτών του 

Morgani και των πρωκτικών αδένων, στο ύψος της οδο-

ντωτής γραμμής. Οι εν λόγω αδένες (συνήθως 12-16 σε 

αριθμό) παράγουν βλέννη προς διευκόλυνση της αφό-

δευσης και μερικές φορές φράζουν εξαιτίας των κοπρά-

νων ή λοιπών ξένων σωμάτων.

2. Λοιμώξεις στους θύλακες των τριχών.

3. Λοιμώξεις στους ιδρωτοποιούς και σμηγματογόνους 

αδένες της περιοχής.

4. Λόγω τραυματισμών και κακώσεων της περιοχής.

5. Εξαιτίας ραγάδων και θρομβομένων αιμορροΐδων. 

Άλλες παθολογικές καταστάσεις που μπορούν να προ-

καλέσουν περιεδρικά αποστήματα είναι οι εξής: Nόσος 

του Crohn, ελκώδης κολίτιδα, φυματίωση του εντέρου, 

κακοήθη νοσήματα, ακτινομύκωση του εντέρου, εκκολ-

πωματίτιδα, ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS ή άλλα αίτια), 

πρωκτική σεξουαλική επαφή και ως επακόλουθο χειρουρ-

γικών επεμβάσεων στην περιοχή.

Διάκριση
Αναλόγως της εμφάνισής τους σε σχέση με τους ανελκτή-

ρες του πρωκτού, τα περιεδρικά αποστήματα διακρίνο-

νται σε υψηλά (10%-20%) και χαμηλά (80%-90%)

Αναλόγως της εμφάνισής τους σε σχέση τους σφιγκτήρες 

του πρωκτού, διακρίνονται σε:

1) Περιεδρικά ή Περιπρωκτικά ή Υποδόρια (40%-45%) 

(perianal).

2) Ευθυϊσχιακά - ορθοϊσχιακά (ishiorectal).

3) Ενδοσφιγκτηριακά (intrasphincteric).

4) Υποβλεννογόνια (submmucosal).

5) Ορθοπυελικά - οπισθοορθικά (retrorectal).

6) Δίκην οπλής αλόγου (horseshoe).

7) Άνωθεν του ανελκτήρα (supralevator).

Κλινική εικόνα
Η κλινική εικόνα των ορθοπρωκτικών αποστημάτων εξαρ-

τάται κυρίως από τη θέση στην οποία ευρίσκονται. Στα 

χαμηλά και υποδόρια αποστήματα, κυρίαρχο σύμπτωμα 

είναι ο πόνος, ιδίως κατά το κάθισμα και τη βάδιση. Ο 

ασθενής συνήθως κάθεται στη μία πλευρά, ενώ υπάρ-

χει έντονη σκληρία, ερυθρότητα στην περιοχή και πόνος 

στην ψηλάφιση. Στα υψηλά ή ευθυσχιακά και βαθύτερα 

αποστήματα, ο πόνος είναι λιγότερος και περισσότερο 

βύθιος με αίσθημα βάρους στην περιοχή. Τα συμπτώματα 

είναι εντονότερα κατά την αφόδευση και συνοδεύονται 
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Εικ. 1. Τύποι αποστημάτων ορθοπρωκτικής περιοχής. Άνωθεν του 
ανελκτήρος μυός (supralevator): οπισθοορθικό (retrorectal), ορθο-
πυελικό (pelvirectal). Κάτωθεν του ανελκτήρος μυός (infralevator): 
υποβλεννογόνιο (submucous), ευθυϊσχιακού βόθρου (ischiorectal), 
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από κακουχία, πυρετό, ρίγος, δυσουρικά ενοχλήματα, 

επίσχεση ούρων και σε παραμελημένες περιπτώσεις έ-

ντονα σηπτικά φαινόμενα. Τέλος, στα ενδοσφιγκτηριακά 

αποστήματα, το προεξάρχον σύμπτωμα είναι ο πόνος κα-

τά την αφόδευση που είναι έντονος για αρκετό χρονικό 

διάστημα μετά.

Διάγνωση
Η διάγνωση γίνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

1) Λήψη του ιστορικού του ασθενούς.

2) Επισκόπηση και δακτυλική εξέταση της περιοχής, ψη-

λάφηση του αποστήματος.

3) Ορθοσκόπηση, σιγμοειδοσκόπηση.

4) Αιματολογικές εξετάσεις (αναδεικνύουν αύξηση λευ-

κών, CRP και TKE).

5) Απεικονιστικές εξετάσεις (CT, MRI, Ενδοσκοπικό 

Υπερηχογράφημα).

Στα εν τω βάθει (ευθυσχιακά, ορθοπυελικά) αποστή-

ματα βοηθά η δακτυλική εξέταση, όμως για τον ακριβή 

εντοπισμό τους χρειάζεται απεικονιστικός έλεγχος. Στα 

υποβλεννογόνια αποστήματα, τα συμπτώματα δεν είναι 

τόσο έντονα και η διάγνωση γίνεται με δακτυλική εξέτα-

ση, όπου ψηλαφείται ενδοαυλική διόγκωση σε κάποια 

θέση στο τοίχωμα του ορθού. Στην περίπτωση αυτή, εάν 

το τοίχωμα του ορθού έχει διατρηθεί, αναβλύζει πύον δια 

του πρωκτού.

Θεραπεία
Η θεραπεία των αποστημάτων είναι κατά κύριο λόγο 

χειρουργική. Συνιστάται ευρεία διάνοιξη με σταυροειδή 

τομή, στο σημείο όπου προβάλλει το απόστημα, για να 

αποτραπεί η πρώιμη σύγκλιση και υποτροπή.

Προτιμάται η γενική αναισθησία για να επιτυγχάνονται 

η καλύτερη διερεύνηση του τραύματος και ευρύτεροι 

χειρισμοί. Αυτοί συνίστανται, κατά κανόνα, στη διάσπα-

ση πιθανών διαχωριστικών διαφραγμάτων εντός της α-

ποστηματικής κοιλότητας με το δάχτυλο, στην αφαίρεση 

νεκρωμάτων για αποφυγή πιθανής υποτροπής, πλύση με 

άφθονο φυσιολογικό ορό και υπεροξείδιο του υδρογό-

νου, το οποίο πολλές φορές αποκαλύπτει το έσω στόμιο, 

εάν έχει γίνει αυτόματη ρήξη στο παχύ έντερο. Ωστόσο, 

είναι δυνατή και η χρήση τοπικής αναισθησίας σε μικρά 

επιφανειακά ή υποδόρια αποστήματα.

Σε υψηλά ορθοπυελικά, ευθυσχιακά αποστήματα 

τοποθετείται παροχέτευση με σωλήνα για δημιουργία 

κατευθυνόμενου συριγγίου, με σκοπό την καλύτερη δι-

ερεύνηση και αναγνώριση του εσωτερικού στομίου σε 

επακόλουθη εκτίμηση σε δεύτερο χρόνο. Επιπλέον, προ-

κύπτει μικρότερο χειρουργικό τραύμα και αποφεύγεται ο 

επιπωματισμός με γάζες.

Στα διασφιγκτηριακά αποστήματα η θεραπεία συνίστα-

ται στην εσωτερική σφιγκτηροτομή και καταστροφή της 

κρύπτης.

Σε υποτροπιάζοντα αποστήματα και στα εν τω βάθει ο-

πισθοορθικά που επικοινωνούν με τον ισχιοορθικό βόθρο, 

πολλές φορές λαμβάνουν πεταλοειδή μορφή (horseshoe) 

με επέκταση στην αντίθετη πλευρά. Τότε η παροχέτευ-

ση πρέπει να γίνεται και από την αντίπλευρη θέση του 

αποστήματος, με τοποθέτηση παροχέτευσης μέσου του 

εξωτερικού ισχιοορθικού στομίου.

Τα αντιβιοτικά στην αρχική φάση της φλεγμονής μπο-

ρεί να βοηθήσουν, όταν όμως παροχετευθεί το απόστημα, 

η σημασία τους ελαττώνεται. Ωστόσο, η χορήγηση αντι-

βιοτικών είναι απαραίτητη στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

σε βαριές καταστάσεις σηψαιμίας, εκτεταμένη συμμετοχή 

μαλακών ιστών, κυτταρίτιδα, σακχαροδιαβητικούς ασθε-

νείς, ανοσοκατεσταλμένους, ασθενείς με βαλβιδοπάθει-

ες, στους φέροντες τεχνητές αρθρώσεις και σε νεκρωτι-

κές λοιμώξεις από αναερόβια μικρόβια. Κατά συνέπεια, 

πρέπει να λαμβάνονται καλλιέργειες πύου και αντιβιό-

γραμμα κατά τη διάρκεια της επέμβασης, καθώς και να 

γίνεται ιστολογική εξέταση.

Επιπλοκές
Οι επιπλοκές ενός μη παροχετευμένου ορθοπρωκτικού 

αποστήματος μπορεί να είναι αρκετά σοβαρές. Μπορεί 

να επεκταθεί ταχέως, να μετεξελιχθεί σε χρόνιο συρίγγιο 

(περίπου στο 30% των περιπτώσεων), να προκαλέσει α-

πώλεια ιστών της περιοχής λόγω των νεκρώσεων, βλάβη 

των σφιγκτήρων και συστηματική σήψη και θάνατο.

Πρόγνωση
Η πρόγνωση είναι άριστη μόλις αναγνωριστεί το από-

στημα και παροχετευθεί.

Περιεδρικά αποστήματα
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Abstract
Parasiris V, Stagaki M. Anal Abscess. Iatrika Analekta, 2015; 2: 1319-1321

The majority of them are a particularly serious infection which can be spread quickly and might need an in hospital stay 

and surgical intervention. It is a pus collection among tissues which surround anal canal and rectum. The frequency 

of appearance ranges from 6-8 cases/100.000people every year (double rate in men 30-50 yo). This may happen 

due to bacterial infection from blocked anal glands or due to inflammatory bowel disease or because of anal fissure or 

haemorrhoids. They can be: perianal, ishiorectal, intrasphincteric, submmucosal, retrorectal, horseshoe, or supralevator 

abscesses. Diagnosis can be put mostly clinically, endoscopically, by CT or MRI. Treatment is mostly interventional with o 

wide open cruciate incision and drainage of the pus and administration of broad spectrum antibiotics iv and afterwards 

per os. Complications: Fistula in ano, recurrent infection.
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Τα περιεδρικά συρίγγια παριστούν πόρους επικοινωνίας 

μεταξύ του πρωκτικού σωλήνα και της επιφανείας του 

δέρματος πλησίον του πρωκτού. Παρουσιάζονται συχνό-

τερα στους άνδρες, συνήθως στις ηλικίες 20-40 ετών. 

Ιδιαίτερες κατηγορίες ασθενών (Νόσος του Crohn, HIV) 

παρουσιάζουν περιεδρικά συρίγγια σε υψηλά ποσοστά 

(30%-50%). Επίσης, ασθενείς με περιεδρικό απόστημα 

θα εμφανίσουν συρίγγιο σε ποσοστό 40%-50%. Η ανα-

τομία των συριγγίων είναι αρκετές φορές πολύπλοκη και 

απρόβλεπτη. Η λανθασμένη προεγχειρητική διερεύνηση ή 

και χειρουργική τεχνική αντιμετώπισης μπορούν να αυξή-

σουν τόσο τα ποσοστά υποτροπής όσο και την πιθανότητα 

μετεγχειρητικής ακράτειας.

Η ταξινόμηση
Η ταξινόμηση από τον Allan Parks και συν, 1976, αποτε-

λεί μια εμπεριστατωμένη, περίπλοκη και εξαιρετικώς λε-

πτομερή και περιγραφική ταξινόμηση των περιπρωκτικών 

συριγγίων (Σχήμα 1).

α) Μεσοσφιγκτηριακά:

n Απλός πόρος σε χαμηλή ανατομικώς θέση.

n Τυφλός πόρος σε υψηλή ανατομικώς θέση.

n Πόρος σε υψηλή ανατομικώς θέση ανοικτός προς το 

ορθό.

n Συρίγγιο σε υψηλή ανατομικώς θέση χωρίς άνοιγμα 

προς το περίνεο.

n Συρίγγιο σε υψηλή ανατομικώς θέση με εξωορθική ε-

πέκταση ή επέκταση στην πύελο.

n Συρίγγιο επί εδάφους πυελικής νόσου.

β) Διασφιγκτηριακά:

n Χωρίς επιπλοκές.

n Τυφλός πόρος σε υψηλή ανατομικώς θέση.

γ) Υπερσφιγκτηριακά:

n Χωρίς επιπλοκές.

n Τυφλός πόρος σε υψηλή ανατομικώς θέση.

δ) Εξωσφιγκτηριακά:

n Επί παρουσίας διασφιγκτηριακών συριγγίων.

n Επί εδάφους τραυματισμού.

n Επί εδάφους ορθοπρωκτικής νόσου (π.χ. Νόσος του 

Crohn).

n Επί εδάφους πυελικής φλεγμονής

Τα μεσοσφιγκτηριακά συρίγγια (α), 55%-70% του συ-

νόλου, πορεύονται δια μέσω του έσω σφιγκτήρος εντός 

του μεσοσφιγκτηριακού χώρου και από εκεί στο δέρμα 

του περινέου. Συνήθως προέρχονται από περιπρωκτικά 

αποστήματα.

Τα διασφιγκτηριακά συρίγγια (β), 20%-25% του συνόλου, 

διαπερνούν καθόλο το μήκος και των δύο σφιγκτήρων πριν 

εξωτερικευθούν στο δέρμα του περινέου. Συνήθως προέρ-

χονται από αποστήματα του ευθυσχιακού βόθρου.

Τα υπερσφιγκτηριακά συρίγγια (γ), 1%-3% του συνόλου, 

πορεύονται από το ορθό, ύπερθεν του ηβοορθικού μυός 

και ακολούθως κατέρχονται επί τα εκτός και παράλληλα 

των σφιγκτήρων προς το δέρμα του περινέου.

Τα εξωσφιγκτηριακά συρίγγια (δ), 2%-3% του συνόλου, 

διαθέτουν πόρο που περιλαμβάνει όλη τη μάζα του σφι-

γκτηριακού μηχανισμού, με έσω στόμιο ύπερθεν του επι-

πέδου των ανελκτήρων και έξω στόμιο στο περιπρωκτικό 

δέρμα. Συνήθως αποτελούν αποτέλεσμα τραύματος, εκ-

κολπωματίτιδας, Νόσου του Crohn, καρκίνου και, δυστυ-
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Σχήμα 1. Ταξινόμηση των περιπρωκτικών συριγγίων: (a) μεσο-
σφιγκτηριακά, (b) διασφιγκτηριακά, (c) υπερσφιγκτηριακά, (d) 
εξωσφιγκτηριακά.
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χώς, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ιατρογενή και 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια μήλωσης του συριγγίου.

Ο όρος σύμπλοκα - σύνθετα συρίγγια χρησιμοποιείται 

για την περιγραφή όλων των τύπων συριγγίων πλην των 

μεσοσφιγκτηριακών και των χαμηλών εξωσφιγκτηριακών. 

Είναι ουσιαστικής κλινικής-χειρουργικής βαρύτητας αφού 

εμφανίζουν τις μεγαλύτερες θεραπευτικές δυσκολίες με 

υψηλή συχνότητα υποτροπών και μεγαλύτερο κίνδυνο 

εμφάνισης διαταραχών της ορθοπρωκτικής λειτουργίας 

μετεγχειρητικά (ακράτεια). Ένα περιεδρικό συρίγγιο χα-

ρακτηρίζεται ÇσύμπλοκοÈ όταν:

n Ο πόρος του περιλαμβάνει 30%-50% του έξω 

σφιγκτήρα.

n Είναι πρόσθιο σε γυναίκες.

n Έχει πολλαπλούς πόρους.

n Υποτροπιάζει.

n Παρουσιάζεται σε ασθενή με προυπάρχουσα ακράτεια, 

Νόσο του Crohn, περιεδρική/περινεϊκή ακτινοβολία.

Εν τούτοις, με βάση την αδρή ανατομική εντόπιση ενός 

συριγγίου, οι περισσότεροι συγγραφείς χρησιμοποιούν 

για λόγους διευκολύνσεως τη διάκριση των συριγγίων σε: 

α) υποβλεννογόνια, β) μεσοσφιγκτηριακά, γ) διασφιγκτη-

ριακά, δ) υπερσφιγκτηριακά και ε) εξωσφιγκτηριακά.

Κλινική εικόνα - διερεύνηση
Οι ασθενείς με περιεδρικό συρίγγιο συνήθως παρουσι-

άζουν ιστορικό αποστήματος αυτομάτως ή χειρουργικώς 

παροχετευθέντος, πυώδη, αιματηρή ή κοπρανώδη έκκρι-

ση δια του συριγγώδους πόρου, άλγος στην περινεϊκή 

περιοχή συνήθως κατά τη διάρκεια της αφόδευσης. Σπα-

νιότερα παρουσιάζονται συμπτώματα υποκείμενης φλεγ-

μονώδους νόσου του εντέρου, ακτινομύκωσης ή καρκίνου.

Με τη φυσική εξέταση, με επισκόπηση κατ᾽ αρχάς, είναι 

δυνατόν να βρούμε το έξω ή τα έξω στόμια από την πα-

ρουσία κοκκιώδους ιστού, έκκρισης πύου, ερυθρότητας. 

Στη συνέχεια, ψηλαφητικά στο περίνεο και στον πρωκτικό 

σωλήνα, προσπαθούμε να καθορίσουμε την πορεία του 

συριγγώδους πόρου. Η δακτυλική εξέταση μπορεί να 

καθορίσει τη σχέση του συριγγώδους πόρου με τους σφι-

γκτήρες και να δώσει πληροφορίες σχετικά με τον τόνο 

των σφιγκτήρων, που κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι σω-

στό να μετρηθεί προεγχειρητικά (μανομετρία) για το φόβο 

της μετεγχειρητικής ακράτειας.

Η πορεία των συριγγίων ακολουθεί συχνά τον κανόνα 

του Goodsall, ο οποίος καθορίζει την πορεία του και το 

έσω στόμιο αναλόγως της τοποθεσίας του έξω στομίου 

(Σχήμα 2).

Αν το έξω στόμιο βρίσκεται έμπροσθεν εγκαρσίας νο-

ητής γραμμής, η οποία διαχωρίζει σε δύο ημιμόρια το 

περίνεο, τότε το συρίγγιο ακολουθεί πορεία ακτίνας κύ-

κλου με κέντρο τον πρωκτό και το έσω στόμιο βρίσκεται 

απέναντί του. Αν το έξω στόμιο βρίσκεται στο οπίσθιο 

ημιμόριο, τότε το συρίγγιο ακολουθεί καμπύλη πορεία 

και το έσω στόμιο βρίσκεται στο κέντρο του οπισθίου 

ημιμορίου. Εξαίρεση αποτελούν τα πρόσθια έξω στόμια 

που απέχουν άνω των 3 εκ. του πρωκτού, στα οποία ο 

συριγγώδης πόρος ακολουθεί ομόκεντρο κυκλική πορεία 

προς τα πίσω και καταλήγει σε έσω στόμιο που βρίσκεται 

κεντρικά οπισθίως. Ο λόγος ύπαρξης αυτών των ανατομι-

κών παραλλαγών πιστεύεται ότι οφείλεται στο γεγονός 

ότι η πορεία του οπισθίου συριγγίου καθορίζεται από την 

ύπαρξη ελλείμματος μεταξύ της επιμήκους μυϊκής στιβά-

δας και του έξω σφιγκτήρα στο οπίσθιο επίπεδο του πρω-

κτικού σωλήνα. Αν και ο κανόνας του Goodsall είναι γε-

νικά αποδεκτός, υπάρχουν εξαιρέσεις. Κατά τους Cirroco 

& Reilly, η διαγνωστική αξία σε ό,τι αφορά την πορεία 

του συριγγώδους πόρου ανέρχεται μόνο στο 49% όταν το 

έξω στόμιο εντοπίζεται ύπερθεν του μέσου επιπέδου, ενώ 

είναι σημαντικά υψηλότερη όταν πρόκειται για συρίγγια 

με έξω στόμιο κάτωθεν του μέσου επιπέδου.

Με την προσεκτική εισαγωγή μύλης δια του έξω στο-

μίου, είναι δυνατή η ανάδειξη της ακριβούς πορείας του 

Σχήμα 2. Απεικόνιση περιεδρικού συριγγίου.

Σχήμα 3. Συγκριτική απεικόνιση διατομής (fistulotomy) και αφαίρε-
σης του συριγγώδους πόρου (fistulectomy).

2.

3.
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συριγγώδους πόρου, ιδιαίτερα στα πρόσθια συρίγγια. 

Πρέπει όμως να αποφεύγονται επιθετικοί χειρισμοί λόγω 

του κινδύνου διάτρησης των ιστών και δημιουργίας ιατρο-

γενούς συριγγώδους πόρου (false path).

Η διερεύνηση των συριγγίων περιλαμβάνει, εκτός των 

ανωτέρω, και τα κάτωθι: ορθοπρωκτοσκόπηση, κολοσκό-

πηση, συριγγογραφία, ενδοπρωκτική υπερηχοτομογρα-

φία, MRI περινέου.

n Η προεγχειρητική ορθοπρωκτοσκόπηση αποσκοπεί 

στην ανάδειξη του έσω στομίου του συριγγίου και στον 

αποκλεισμό παθολογιών όπως πρωκτίτιδα, ορθίτιδα ή 

νεοπλασία.

n Η διενέργεια κολοσκόπησης ενδείκνυται σε ασθενείς 

με υποψία ή βεβαιότητα Νόσου του Crohn ή σε ασθενείς 

με πολλαπλά ή και υποτροπιάζοντα συρίγγια.

n Η συριγγογραφία (έγχυση στο συριγγώδη πόρο υδατο-

διαλυτής ακτινοσκιεράς ουσίας) βρίσκει εφαρμογή κυρίως 

σε υποτροπιάζοντα σύμπλοκα συρίγγια ή σε Νόσο του 

Crohn, όπου η ανατομία της περιοχής έχει διαταραχθεί.

n Το διαπρωκτικό υπερηχογράφημα αποτελεί αξιόπιστη 

διαγνωστική μέθοδο (ευαισθησία 95%) για την ανάδειξη 

της ανατομίας του πρωκτικού σωλήνα και του περινέου, 

καθώς και τη διερεύνηση της παθολογίας της συγκεκρι-

μένης περιοχής. Συγκριτικές μελέτες υποστηρίζουν ότι τα 

ευρήματα του διαπρωκτικού U/S είναι απολύτως συγκρίσι-

μα με αυτά της χειρουργικής διερεύνησης. Το βασικότερο 

πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα ανατομικής συσχέτισης 

του συριγγίου με τους σφιγκτήρες. Επίσης, επιτρέπει την 

αναγνώριση αποστηματικών κοιλοτήτων σε ανατομικές 

περιοχές μη προσβάσιμες διά της κλινικής εξέτασης.

n Η μαγνητική τομογραφία συνιστάται για την ελάττωση 

της πιθανότητας μη διάγνωσης του έσω στομίου ενός συ-

ριγγίου και των επακόλουθων επιπλοκών. Η αντιστοιχία 

των ευρημάτων της MRI με αυτά της χειρουργικής διερεύ-

νησης ανέρχεται στο 85%. Επίσης, παρουσιάζει υψηλή 

διαγνωστική ακρίβεια στην ανάδειξη του πρωτοπαθούς 

συριγγώδους πόρου, του έσω στομίου και κυρίως των 

δευτερευόντων πόρων. Οι Barker και συν έδειξαν ότι η 

διαγνωστική ακρίβεια της MRI στην ανάδειξη του συριγ-

γώδους πόρου ανέρχεται στο 86%, στην ανάδειξη του έ-

σω στομίου στο 80% και στη διερεύνηση των πεταλοειδών 

συριγγίων στο 97%.

Αντιμετώπιση
Η πλήρης και οριστική θεραπεία ενός συριγγίου είναι 

αποκλειστικά χειρουργική. Τα κριτήρια που καθορίζουν 

την επιτυχή αντιμετώπιση είναι η υποτροπή, ο χρόνος 

επούλωσης και η εμφάνιση ακράτειας. Τα ανωτέρω απαι-

τούν την ανεύρεση του έσω στομίου και τη διατήρηση 

κατά το δυνατόν της μυϊκής μάζας του σφιγκτήρα. Δεν 

υπάρχουν σαφή guidelines για ενιαία χειρουργική τεχνι-

κή αντιμετώπισης όλων των παραεδρικών συριγγίων. Η 

κρίση και η εμπειρία του χειρουργού κατευθύνει στο εί-

δος της τεχνικής που θα εφαρμοστεί. Ο χειρουργός θα 

πρέπει να λάβει υπόψη του ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση 

μεταξύ της εκτάσεως διατομής του σφιγκτήρος, του ρυθ-

μού επούλωσης του τραύματος και της βλάβης του σφι-

γκτηριακού μηχανισμού. Σε γενικές γραμμές, ο ρυθμός 

επούλωσης συσχετίζεται με την παρουσία φλεγμονώδους 

εντεροπάθειας και τοπικής ακτινοβολίας. Το λειτουργικό 

αποτέλεσμα επηρεάζεται από προϋπάρχουσα ακράτεια ή 

και κάκωση του σφιγκτήρα, από το πάχος του σφιγκτήρα 

που πρόκειται να διαταμεί, από την πρόσθια θέση του 

συριγγίου στις γυναίκες. 

Χειρουργικές τεχνικές - ενδείξεις  
και αποτελέσματα
Η συνηθέστερη χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση 

των απλών περιεδρικών συριγγίων (μεσοσφιγκτηριακά και 

χαμηλά διασφιγκτηριακά) είναι η διατομή του συριγγώ-

Σχήμα 4. Η τεχνική του διασύρτη - setton.

Σχήμα 5. Απεικόνιση ενδοορθικού προωθητικού βλεννογονι-
κού κρημνού, εξωσφιγκτηριακής συριγγεκτομής με ενδοορθική 
βλεννογονοπλαστική.

4.

5.
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δους πόρου (fistulotomy) κατά μήκος μήλης που έχει πε-

ράσει σε όλο το μήκος αυτού. Η διατομή ή η αφαίρεση 

του συριγγώδους πόρου (fistulectomy) είναι ένα αμφιλε-

γόμενο θέμα. Η διάνοιξη φαίνεται να είναι προτιμότερη 

της εκτομής, δεδομένου ότι, παρά τα ίδια αποτελέσματα 

σε ό,τι αφορά την υποτροπή (0%-18%), η συριγγεκτομή 

παρουσιάζει μεγαλύτερο χρόνο επούλωσης και υψηλότε-

ρα ποσοστά ακράτειας (17% vs 26%) (Σχήμα 3).

Η απόξεση του συριγγώδους πόρου και η έγχυση βιο-

λογικής κόλλας (fibrin glue) αποτελεί εναλλακτική λύση 

στην αντιμετώπιση των απλών περιεδρικών συριγγίων. Η 

μέθοδος βασίζεται στη χρήση της ινικής ως στεγανωτικό 

των χειρουργικών τραυμάτων, αλλά και ως προαγωγό της 

επούλωσης, λόγω της διέγερσης της λειτουργίας των ινο-

βλαστών. Τα αποτελέσματα ποικίλλουν σε επιτυχία (31%-

85%). Όμως, όσο η περίοδος παρακολούθησης επιμηκύ-

νεται, τα ποσοστά επιτυχίας μειώνονται.

Η αντιμετώπιση των σύμπλοκων περιεδρικών συριγγίων 

(υψηλά διασφιγκτηριακά, υπερανελκτηριακά, εξωσφι-

γκτηριακά, πεταλοειδή, ορθοκολπικά, με πολλαπλούς 

πόρους) είναι πρόκληση ακόμα και για τον εξειδικευμένο 

στις καλοήθεις παθήσεις του πρωκτού χειρουργό.

Η συνηθέστερη τεχνική είναι ο διασύρτης - setton (Σχή-

μα 4), μέθοδος που χρησιμοποιούσε ο Ιπποκράτης πριν 

από 2500 χρόνια για την αντιμετώπιση των συριγγίων. Σαν 

setton μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μη απορ-

ροφήσιμο ράμμα, vessel loop, λεπτό penrose ή καθετήρας 

σιλικόνης, το οποίο, αφού περιλάβει το τμήμα του σφι-

γκτήρα που καθορίζεται από το συριγγώδη πόρο, δένεται 

και σε δεύτερο χρόνο σφίγγεται με σκοπό την προοδευτι-

κή διατομή του σφιγκτήρα. Η συνεχής τάση του ελαστικού 

νήματος για συρρίκνωση ή η περιοδική σύσφιγξη του ράμ-

ματος, οδηγεί σε αργή και σταδιακή διατομή των ιστών οι 

οποίοι συμμετέχουν στο σχηματισμό των τοιχωμάτων του 

συριγγίου, επιτρέπονταςπαραλλήλως στην τοπική φλεγμο-

νώδη αντίδραση να δημιουργήσει συνδετικό ουλώδη ιστό, 

διατηρώντας τις ίνες του σφιγκτήρα σε επαφή. Η μέθοδος 

αυτή παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά υποτροπής (0%-8%), 

αλλά υψηλά ποσοστά ελάσσονος (34%-63%) και μείζονος 

(2%-26%) ακράτειας.

Οι ενδείξεις του seton είναι:

n Σύμπλοκα συρίγγια, με σκοπό την ανάπτυξη ινώδους 

ιστού.

n Πρόσθια υψηλά διασφιγκτηριακά συρίγγια σε γυναίκες.

n Ασθενείς με AIDS και υψηλά διασφιγκτηριακά συρίγγια.

n Ασθενείς με Νόσο του Crohn, ώστε να αποφευχθεί η 

πρώιμη σύγκλειση του δέρματος και να προαχθεί η επιθη-

λιοποίηση του συριγγώδους πόρου.

n Ασθενείς με πολλαπλά συρίγγια, με ιστορικό επεμ-

βάσεων στο σφιγκτήρα (διάνοιξη συριγγίου, πλαγία έ-

σω σφιγκτηροτομή) και σε ηλικιωμένους με ανεπαρκείς 

σφιγκτήρες.

n Σε περινεϊκή σήψη, όπου έχει διαταραχθεί η ανατομία 

της περιοχής με σκοπό την ανάδειξη του συριγγώδους 

πόρου.

Η δημιουργία ενδοορθικού προωθητικού βλεννογονι-

κού κρημνού, εξωσφιγκτηριακή συριγγεκτομή με ενδο-

ορθική βλεννογονοπλαστική, περιλαμβάνει την εξωσφι-

γκτηριακή εκτομή του συριγγίου, τη διατομή του ενδοσφι-

γκτηριακού τμήματος του πόρου με άμεση συρραφή του 

ελλείμματος του μυός και την τοποθέτηση βλεννογονικού 

κρημνού (που περιλαμβάνει βλεννογόνο, υποβλεννογόνιο 

και τμήμα του έσω σφιγκτήρα) για κάλυψη του έσω στο-

μίου (Σχήμα 5).

Τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου είναι επιτυχή σε 

ποσοστό 55%-98%. Παρότι, όμως, ο σφιγκτήρας δεν πα-

ραβλάπτεται, παρατηρείται ήσσονος σημασίας ακράτεια 

σε ποσοστό περίπου 31% και μείζων ακράτεια σε ποσοστό 

περίπου 12%.

Στη διεθνή βιβλιογραφία, μελέτες από εξειδικευμένα 

κέντρα αντιμετώπισης περιεδρικών συριγγίων, αναφέρο-

νται και άλλες χειρουργικές τεχνικές όπως:

n Η μετατόπιση του συριγγώδους πόρου από τον εξω-

σφιγκτηριακό στο μεσοσφιγκτηριακό χώρο, μία μέθοδος 

τεχνικώς αμφισβητήσιμη για την οποία, μετά την αρχική 

της περιγραφή το 1985, δεν υπάρχουν αναφορές για ε-

φαρμογή της.

n Η χρήση κόλλας ινικής ή και η έγχυση κυττάρων Çstem-

cellsÈ βοηθούν στην επούλωση λόγω διέγερσης της λει-

τουργίας των ινοβλαστών. Χρησιμοποιείται σε συρίγγια επί 

Νόσου του Crohn με επιτυχία της τάξης του 70%, δίνοντας 

πολλές ελπίδες στη θεραπεία της ιδιαίτερης αυτής ομάδας 

ασθενών.

n Η χρήση βιοαπορροφήσιμου ή συνθετικού πώματος 

(collagen or synthetic anal fistula plug) σύμφωνα με μία 

μεταανάλυση του Wexner et al, 2009, έχει ποσοστό ε-

πιτυχίας 54%, με επιπλοκές τη δημιουργία αποστήματος 

(6,7%) και πτώση του plug (14,1%).

n Η τεχνική LIFT (Ligation of the Intersphincteric Fistula 

Tract) - Απολίνωση του Μεσοσφιγκτηριακού Τμήματος του 
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Abstract
Iagmour A, Skordas A. Anal fistula. Iatrika Analekta, 2015; 2: 1322-1326

Anal fistula, or fistula-in-ano, is a chronic abnormal communication between the epithelialised surface of the anal canal 

and (usually) the perianal skin. Alan Parks et al, 1976, classified them as follows: a) Intersphincteric, b) Transphincteric, 

c) Suprasphincteric, d) Extrasphincteric. It may be possible to explore the fistula using a fistula probe and in this way 

it may be possible to find both openings of the fistula, following Goodsall᾽s rule. Further investigation includes procto/

colonoscopy, fistulogram, endorectal ultrasound and MRI of the perineum. The most usual surgical techniques are: 

fistulotomy, fistulectomy, setton procedure (formally codified by Hippocrates, who used horsehair and lines), endoanal 

mucosal flap, anal fistula plug, LIFT (Ligation of the Intersphincteric Fistula Tract) procedure. Complications are major 

and/or minor incontinence and the recurrence of the fistula. The experience and the judgement of the surgeon will decide 

the technique that will be applied. 
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Συριγγώδους Πόρου, συνιστάται στην ανεύρεση, διατομή 

και απολίνωση του συριγγώδους πόρου εντός του μεσο-

σφιγκτηριακού χώρου. Στη συνέχεια, οι δύο μυϊκές ομάδες 

(έσω και έξω σφιγκτήρας) συμπλησιάζονται με μεμονω-

μένες απορροφήσιμες ραφές, ενώ το εξωτερικό τμήμα 

παραμένει ανοικτό προς παροχέτευση. Η μέθοδος είναι 

αρκετά δημοφιλής σε εξειδικευμένα κέντρα, που παρου-

σιάζουν ποσοστά επιτυχίας της τάξεως του 80%, ωστόσο 

απουσιάζουν αναφορές στα μακροχρόνια αποτελέσματα. 

n Τέλος, η δημιουργία κολοστομίας (προφυλακτικής ή 

τελικής) αποτελεί μια ασφαλή εκτροπή της ροής των κο-

πράνων, που βοηθά στην επούλωση πολύπλοκων περιε-

δρικών συριγγίων.

Συμπερασματικά, θα πρέπει να τονιστεί η μεγάλη ση-

μασία της γνώσης της ανατομίας της περιοχής και της 

σωστής και αποτελεσματικής αρχικής αντιμετώπισης του 

περιεδρικού συριγγίου. Τα αποτελέσματα των διαφόρων 

μεθόδων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, ποικίλλουν 

λόγω ετερογενών πληθυσμών, διαφορετικής ταξινόμησης 

των συριγγίων και των λειτουργικών διαταραχών που προ-

καλούν και λόγω διαφορετικού χρόνου παρακολούθησης 

των ασθενών.
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Η ραγάδα του πρωκτικού δακτυλίου είναι μια γραμμοειδής 

επιμήκης λύση της συνέχειας του βλεννογόνου του κατώτε-

ρου τριτημορίου του πρωκτικού σωλήνα, από την οδοντωτή 

γραμμή μέχρι το χείλος του πρωκτού.

Είναι μια κοινή πάθηση, που πλήττει όλες τις ηλικίες, αλ-

λά συνήθως νέα άτομα, με ίδια συχνότητα ανάμεσα στα δύο 

φύλα. Η ραγάδα διακρίνεται σε οξεία, όταν τα συμπτώματα 

διαρκούν κάτω από 6 εβδομάδες, και σε χρόνια, όταν διαρ-

κούν πάνω από 6 εβδομάδες. Τα κλασικά συμπτώματα είναι 

έντονο άλγος κατά την κένωση ή μετά από αυτή, καθώς και 

απώλεια ζωηρού ερυθρού αίματος. Η ραγάδα είναι το πιο 

συχνό αίτιο πρωκταλγίας και τα συμπτώματα μπορούν να 

προκαλέσουν σημαντική μείωση της ποιότητας ζωής του 

πάσχοντος. Το άλγος μπορεί να διαρκέσει από μερικά λε-

πτά μέχρι ώρες μετά την κένωση. Η απώλεια αίματος είναι 

συνήθως μικρή. Μεγαλύτερη απώλεια αίματος μπορεί να 

οφείλεται σε αιμορροΐδες που συχνά συνυπάρχουν, ή σε 

άλλα αίτια. Στο 50% των περιπτώσεων η ραγάδα συνοδεύ-

εται από κνησμό δακτυλίου.

Η λήψη του ιστορικού και η κλινική εξέταση αρκούν 

στην πλειονότητα των περιπτώσεων για τη διάγνωση. Επι-

σκοπικά, μετά την απαγωγή των γλουτών με ήπιες κινήσεις, 

αναδεικνύεται ένα επίμηκες σχίσιμο στο περιφερικό άκρο 

του πρωκτικού σωλήνα. Συχνά το άλγος και ο σπασμός του 

σφιγκτήρα αποκλείουν τη δακτυλική εξέταση και την πρω-

κτοσκόπηση. Στο περίπου 90% των περιπτώσεων η ραγάδα 

εντοπίζεται στη μέση γραμμή και πίσω (6η ώρα). Πρόσθια 

ραγάδα παρατηρείται στο 10% των ασθενών, κυρίως σε 

γυναίκες. Σε λιγότερο από 1% η ραγάδα εντοπίζεται εκτός 

μέσης γραμμής και μπορεί να είναι περισσότερες από μία. 

Αυτές οι άτυπες ραγάδες πολλές φορές συνδυάζονται με 

Νόσο του Crohn, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 

(HIV, έρπης, σύφιλη), φυματίωση, καρκίνο πρωκτού. Η ο-

ξεία ραγάδα είναι επιφανειακή, ενώ όταν μεταπέσει σε χρο-

νιότητα, υπάρχει βαθιά ελκωτική βλάβη με επηρμένα και 

οιδηματώδη πλάγια τοιχώματα, που παρουσιάζουν ινώδη 

σκλήρυνση. Ο κρατήρας καταλαμβάνεται από κοκκιώδη ι-

στό, ενώ συχνά είναι ορατές οι μυϊκές ίνες του έσω σφιγκτή-

ρα. Η χρόνια ραγάδα συνοδεύεται από την επονομαζόμενη 

Çπτυχή φρουρόÈ (sentinel tag) στο κάτω άκρο της ραγάδας 

και την υπερτροφική πρωκτική βαλβίδα (πρωκτική θηλή), 

που μπορεί να εξελιχθεί σε ινώδη πολύποδα στο πάνω άκρο 

της. Είναι δυνατόν να συνυπάρχει βαθμός στένωσης λόγω 

σπασμού ή ίνωσης του έσω σφιγκτήρα.

Παθογένεση
Παρά την εκτεταμένη διερεύνηση της πάθησης, η ακριβής 

αιτιοπαθογένεση παραμένει ασαφής. Φαίνεται ότι κάθε 

τραυματισμός στο τελικό τμήμα του πρωκτικού σωλήνα 

μπορεί να οδηγήσει σε ραγάδα. Συνήθως ενοχοποιείται η 

δυσκοιλιότητα, όπου κόπρανα σκληρά τραυματίζουν τον 

βλεννογόνο. Όμως, μόνο ένας στους τέσσερις ασθενείς 

αναφέρουν δυσκοιλιότητα και στο 4% έως 7% των συμπτω-

μάτων προηγείται διάρροια. Πολλές μελέτες υποστηρίζουν 

ότι η λειτουργία του έσω σφιγκτήρα και η αιματική ροή 

στον πρωκτικό σωλήνα παίζουν ρόλο στη δημιουργία της 

ραγάδας πρωκτού.

Οι πρώτες εργασίες τη δεκαετία του 1970 ανέφεραν ότι η 

υπερτονία του έσω σφιγκτήρα εμπλέκεται στη παθογένεση. 

Για να το αποδείξουν, νεότερες μανομετρικές μελέτες έδει-

ξαν ότι ασθενείς με χρόνια ραγάδα εμφανίζουν λιγότερες 

περιόδους χάλασης του έσω σφιγκτήρα. Η ισχαιμία στο οπί-

σθιο τοίχωμα του πρωκτικού σωλήνα εμπλέκεται επίσης στη 

δημιουργία χρονίων ραγάδων που δεν επουλώνονται. Νε-

κροτομική έρευνα έδειξε αλλοιώσεις στην κάτω ορθική αρ-

τηρία και πτωχή αιμάτωση στη μέση γραμμή, οπίσθια, στο 

85% των περιπτώσεων. Η υπερτονία του σφιγκτήρα μπορεί 

να επιδεινώσει την αιμάτωση του πρωκτικού σωλήνα. Οι τε-

λικές αρτηρίες που διαπερνούν κάθετα τον έσω σφιγκτήρα, 

με την εντονότερη σύσπαση συμπιέζονται και μπορεί να 

μειώνουν περαιτέρω την παροχή στη μέση γραμμή οπίσθια, 

που είναι ήδη χαμηλή, δημιουργώντας συνθήκες ισχαιμίας. 

Μελέτες της ροής με Laser Doppler επισημαίνουν τη μείωση 

της αιματικής ροής στην περιοχή της ραγάδας σε σύγκριση 

με τη μέση γραμμή της ομάδας ελέγχου. Η έσω πλαγία 

σφιγκτηροτομή, μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση της 

ραγάδας πρωκτού, έχει δειχθεί ότι μειώνει την πίεση του 

έσω σφιγκτήρα και αυξάνει την αιματική ροή.

Σύγχρονες απόψεις για την αντιμετώπιση 
της ραγάδας του πρωκτικού δακτυλίου
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Η παθοφυσιολογία της ραγάδας του πρόσθιου τοιχώμα-

τος είναι πιθανό να διαφέρει από εκείνη της χρόνιας ραγά-

δας στο οπίσθιο τοίχωμα. Ο Jenkins έδειξε ότι στην πρόσθια 

ραγάδα υπάρχει κάκωση του έξω σφιγκτήρα και διαταραχή 

στη λειτουργία του σε σχέση με την οπίσθια ραγάδα. Συ-

νηθέστερα οι ασθενείς είναι νέοι και γυναίκες. Σε αυτούς 

τους ασθενείς η μέγιστη πίεση ώθησης είναι χαμηλότερη 

από την ομάδα με οπίσθια ραγάδα. Επίσης, η πίεση ηρεμί-

ας στον πρωκτό είναι χαμηλότερη από την ομάδα ελέγχου, 

ενώ είναι αυξημένη στην ομάδα με οπίσθια ραγάδα. Τα 

ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο 

στην επιλογή της μεθόδου αντιμετώπισης αυτής της ιδιαί-

τερης ομάδας ασθενών.

Θεραπεία
Η πλειονότητα των ασθενών με ραγάδα πρωκτού μπο-

ρούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά. Η απλή πρόσληψη 

πολλών υγρών και η διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, 

καθώς και η από του στόματος χρήση υπακτικών και τα 

εδρόλουτρα με χλιαρό νερό, που μειώνουν τον πόνο, ε-

λαττώνουν το σπασμό του έσω σφιγκτήρα και βελτιώνουν 

την κυκλοφορία του αίματος στον πρωκτό, είναι μέτρα που 

αρκούν για να επιτευχθεί επούλωση στους μισούς ασθε-

νείς. Σύμφωνα με την American Society of Colon and Rectal 

Surgeons, όλες οι ραγάδες πρέπει να αντιμετωπίζονται αρ-

χικά με αυτόν τον τρόπο.

Όταν τα συντηρητικά μέτρα αποτύχουν, το επόμενο βήμα 

είναι η χειρουργική αντιμετώπιση. Την τελευταία δεκαετία 

υπάρχει ιδιαίτερη έρευνα και ενδιαφέρον στη χρήση φαρ-

μακολογικών ουσιών, που αποσκοπούν στην ελάττωση των 

πιέσεων του πρωκτού και την αποφυγή του χειρουργείου, 

αυτό που ονομάζεται Çχημική σφιγκτηροτομήÈ.

Συντηρητική θεραπεία
Νιτρώδη: Το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) είναι νευροδι-

αβιβαστής που προκαλεί χάλαση του έσω σφιγκτήρα. Η 

χρήση του προξενεί πτώση της πίεσης ηρεμίας, βελτίωση 

στην αιμάτωση και πιθανά αγγειοδιαστολή των αγγείων 

που τροφοδοτούν τον πρωκτικό σωλήνα. Η χρήση νιτρο-

γλυκερίνης τοπικά (GTΝ) είναι η συντηρητική θεραπεία που 

εφαρμόζεται πιο συχνά. Η δοσολογία δε φαίνεται να επηρε-

άζει την επούλωση, αντίθετα μεγάλες δόσεις αυξάνουν την 

πιθανότητα παρενεργειών.

Η πίεση στον πρωκτό επανέρχεται στα προηγούμενα ε-

πίπεδα μετά την εφαρμογή GTN και γι᾽ αυτό το ποσοστό 

υποτροπής ανέρχεται σε πάνω από 50% των ραγάδων που 

επουλώθηκαν. Οι μισοί ασθενείς με ραγάδα που χρησι-

μοποιούν GTN, εμφανίζουν κεφαλαλγία που, σε ποσοστό 

20%, μπορεί να είναι τόσο έντονη που να οδηγηθούν στη 

διακοπή της θεραπείας.

Τα δερματικά patch νιτρογλυκερίνης προσφέρουν πα-

ρόμοια αποτελέσματα, όμως κλινικά δε χρησιμοποιούνται. 

Μια πολυκεντρική διπλή - τυφλή μελέτη υποστηρίζει ότι 

η τοπική χρήση νιτρογλυκερίνης σε σχέση με placebo δεν 

προσφέρει επούλωση, αλλά ανακούφιση από το άλγος. Το 

ποσοστό επούλωσης ανέρχεται σε 67%.

Ανταγωνιστές ασβεστίου: Οι ανταγωνιστές των υποδοχέων 

ασβεστίου χαλαρώνουν τον έσω σφιγκτήρα εμποδίζοντας 

την είσοδο ασβεστίου στο κυτταρόπλασμα των λείων μυϊ-

κών ινών. Έχει αποδειχθεί ότι η τοπική χρήση νιφεδιπίνης 

(0,2 - 0,5% gel) και diltiazem (2% κρέμα) επουλώνουν τη 

ραγάδα ελαττώνοντας τη μέση πίεση ηρεμίας του πρωκτού 

σε ποσοστό 65-95%.

Η τοπική εφαρμογή των ανταγωνιστών ασβεστίου δίνει 

καλύτερα αποτελέσματα από τη χρήση αναισθητικών αλοι-

φών και υδροκορτιζόνης. Σε σύγκριση με την GTΝ, η τοπική 

εφαρμογή ανταγωνιστών ασβεστίου είναι εξίσου αποτελε-

σματική, με λιγότερες όμως ανεπιθύμητες ενέργειες. Η βα-

σική παρενέργεια είναι η ήπια κεφαλαλγία σε ποσοστό 25% 

των ασθενών. Σε έρευνα με μακροχρόνια παρακολούθηση 

καταγράφηκε ποσοστό επούλωσης 93% και 100% για την 

ομάδα που έλαβε νιφεδιπίνη και εκείνη που υποβλήθηκε 

σε έσω πλαγία σφιγκτηροτομή αντίστοιχα. Η χρήση αντα-

γωνιστών ασβεστίου από το στόμα δίνει χαμηλό ποσοστό 

επιτυχίας (<20%) και υψηλό ποσοστό παρενεργειών. Το 

υψηλό ποσοστό επούλωσης σε συνδυασμό με το χαμηλό 

κίνδυνο για τον ασθενή, καθιστούν την τοπική εφαρμογή 

ανταγωνιστών ασβεστίου παραδεκτή επιλογή συντηρητικής 

αντιμετώπισης.

Αλαντική τοξίνη: Η αλαντική τοξίνη δρα σαν ανασταλτικός 

νευροδιαβιβαστής προλαμβάνοντας την απελευθέρωση 

ακετυλχολίνης από τις νευρικές απολήξεις. Η μυϊκή παρά-

λυση αφορά στον έσω και έξω σφιγκτήρα και είναι παρο-

δική, διαρκώντας 3-4 μήνες. Στη θεραπεία της ραγάδας, η 

αλαντική τοξίνη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1993 

και έκτοτε το ενδιαφέρον βαίνει αυξανόμενο. Δεν υπάρχει 

ακόμα συμφωνία πάνω στη δοσολογία, τη θέση και τον α-

ριθμό των ενέσεων. Φαίνεται ότι η υψηλότερη δόση έχει 

καλύτερο αποτέλεσμα και είναι εξίσου ασφαλής.

Σε σύγκριση με το placebo η ένεση Botox¨ στον έσω 

σφιγκτήρα προσφέρει σημαντικά καλύτερη επούλωση 

(73%) και ανακούφιση από τα συμπτώματα (87%). Υπάρ-
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χουν προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες που συγκρίνουν 

το Botox¨ με την GTN. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 

ποσοστό επούλωσης είναι παρόμοιο, αλλά με αυξημένες 

παρενέργειες για την GTN. Σε άλλη προοπτική μελέτη, το 

ποσοστό επιτυχίας για την GTN, αλοιφή diltiazem και ένεση 

Botox¨ είναι παρόμοιο και συγκεκριμένα 54%, 53% και 

51% αντίστοιχα. Το ποσοστό υποτροπής μετά από ένεση 

Botox¨ ανέρχεται σε 55% και επανέγχυση με υψηλότερη 

δόση μπορεί να είναι αποτελεσματική.

Η κύρια παρενέργεια είναι η μέτρια ακράτεια σε αέρια 

και κόπρανα, που διαρκεί περίπου τρεις εβδομάδες. Παρά 

τον κίνδυνο ακράτειας, που είναι μεγαλύτερος στην έσω 

πλάγια σφιγκτηροτομή, έχουν αναφερθεί δύο περιπτώσεις 

μακροχρόνιας ακράτειας. Ο Arroyo σε μια προοπτική μελέ-

τη περιγράφει σε ένα έτος ποσοστό επούλωσης με Botox¨ 

45% έναντι 93% με έσω πλάγια σφιγκτηροτομή. Η υποτρο-

πή ανερχόταν σε 55% και 8% αντίστοιχα. Ένα ερώτημα που 

εγείρεται είναι εάν έχει θέση η θεραπεία με ένεση Botox¨ 

μετά την αποτυχία συντηρητικών φαρμακολογικών χειρι-

σμών. Δύο μελέτες απάντησαν στο ερώτημα δείχνοντας ότι 

η ένεση Botox¨ έπειτα από αποτυχημένη θεραπεία έδωσε 

πτωχά αποτελέσματα (επούλωση 27%). Θεωρείται λοιπόν 

περιττή η έγχυση αλαντικής τοξίνης εκεί όπου άλλη χημική 

σφιγκτηροτομή έχει αποτύχει.

Συνδυασμός θεραπειών: Υπάρχουν συγγραφείς που δίνουν 

αισιόδοξα μηνύματα από τον συνδυασμό των προηγούμε-

νων θεραπειών που αναφέρθηκαν. Παρ᾽ όλα αυτά οι μελέ-

τες είναι μικρές και χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες 

για να αξιολογηθούν ορθά οι συνδυαστικές θεραπείες.

Αμφιλεγόμενες θεραπείες: Ο έσω σφιγκτήρας ερεθίζεται 

διαμέσω α1 αδρενεργικής νεύρωσης και αναστέλλεται από 

χολινεργική νεύρωση, από ιερές παρασυμπαθητικές ίνες. 

Τοπική χρήση bethanechol, ενός μουσκαρινικού αγωνιστή, 

έδειξε πτώση της πίεσης ηρεμίας σε εθελοντές. Σε μια μελέ-

τη 15 ασθενών το ποσοστό επούλωσης στις έξι εβδομάδες 

ανήλθε σε 60% χωρίς παρενέργειες. Παρά τα υποσχόμενα 

αποτελέσματα, χρειάζονται μεγαλύτερες προοπτικές σειρές 

για να εξάγει κανείς συμπεράσματα πάνω στη χρησιμότη-

τα της μεθόδου. Η ινδοραμίνη, ένας ανταγωνιστής των α1 

αδρενεργικών υποδοχέων, και η μινοξιδίλη, που προκαλεί 

χάλαση των λείων μυϊκών ινών, αποδείχθηκαν αναποτελε-

σματικές στην επούλωση της ραγάδας πρωκτού.

Χειρουργική θεραπεία
Έσω πλαγία σφιγκτηροτομή: Η έσω πλαγία σφιγκτηροτομή 

(ΕΠΣ) θεωρείται η θεραπεία εκλογής για τη χειρουργική 

αντιμετώπιση της ραγάδας πρωκτού και, σύμφωνα με την 

American Society of Colon and Rectal Surgeons, μπορεί να 

εφαρμοστεί και απευθείας, χωρίς να προηγηθεί απόπειρα 

φαρμακευτικής αντιμετώπισης. Οι πρώτες αναφορές για τη 

σφιγκτηροτομή ως μεθόδου αντιμετώπισης διαφόρων πα-

θήσεων του πρωκτού έγιναν το 1700, ενώ η ΕΠΣ σαν μέθο-

δος αντιμετώπισης της ραγάδας πρωκτού περιγράφηκε για 

πρώτη φορά από τον Eisenhammer το 1950. Το ποσοστό 

επούλωσης ανέρχεται σε 90%-97%.

Η πιο σοβαρή επιπλοκή της ΕΠΣ είναι η ακράτεια, η ο-

ποία ανέρχεται σε 2%-11%. Το ποσοστό της ακράτειας σε 

μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το ύψος της σφιγκτηροτομής. 

Έτσι, ενώ αρχικά η σφιγκτηροτομή έφθανε στην οδοντωτή 

γραμμή με ποσοστό επούλωσης σχεδόν 98%-99% και α-

κράτεια σε ποσοστό έως 11%, εμφανίστηκαν μελέτες που 

πρότειναν μια πιο συντηρητική προσέγγιση. Ο Littlejohn 

περιέγραψε τη σφιγκτηροτομή, όπου η διατομή του έσω 

σφιγκτήρα είναι τόση όσο είναι το ύψος της ραγάδας. Το 

ποσοστό επούλωσης πέφτει στο 87% και η ακράτεια α-

νέρχεται στο 2%. Όσο μεγαλύτερη, λοιπόν, είναι η διατομή 

του σφιγκτήρα τόσο μεγαλύτερη είναι η ακράτεια, ενώ όσο 

μικρότερη είναι η διατομή του σφιγκτήρα τόσο υψηλότερο 

το ποσοστό υποτροπής. Φαίνεται ότι οι υποστηρικτές της 

παραδοσιακής μεγαλύτερης σφιγκτηροτομής, με μηδενική 

σχεδόν αποτυχία και παραδεκτό ποσοστό ήπιας ακράτειας, 

υπερισχύουν.

Άλλες μικρότερες επιπλοκές της ΕΠΣ είναι η εκχύμωση, 

το αιμάτωμα, η διαπύηση του τραύματος. Παλαιότερα υ-

πήρχε η πεποίθηση ότι η σύγκλειση του τραύματος οδηγεί 

σε μεγαλύτερο ποσοστό διαπύησης. Αυτό έχει καταρριφθεί 

από πολλές μελέτες, που δείχνουν ότι ο χρόνος επούλωσης 

με την κλειστή μέθοδο είναι πολύ συντομότερος, ενώ τα 

ποσοστά επιπλοκών ίδια.

Προωθητικοί κρημνοί: Η αντιμετώπιση της ραγάδας πρω-

κτού πρωταρχικά βασίζεται στην κατάργηση της υπερτονίας. 

Οι ασθενείς με πρόσθια ραγάδα παρουσιάζουν σημαντικά 

χαμηλότερες πιέσεις, υποδηλώνοντας πιθανά μια διαφορε-

τική παθοφυσιολογία στη δημιουργία της.

Με τη μέθοδο αυτή ένας καλά αιματούμενος κρημνός 

προωθείται στο στενωμένο πρωκτικό σωλήνα αφού έχει ε-

κταμεί η ραγάδα με το γύρω ινώδη ιστό. Διάφορες μελέτες 

δείχνουν ποσοστά επιτυχίας 87%-100% σε ασθενείς με 

ραγάδα και χαμηλές ενδοπρωκτικές πιέσεις.

Η πρόσθια ραγάδα με χαμηλές πιέσεις πρέπει να προσεγ-

γίζεται πιο προσεκτικά και να διενεργείται ενδοπρωκτική 

μανομετρία πριν αποφασιστεί η αρμόζουσα τεχνική. Παρά 
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τα υποσχόμενα αποτελέσματα, χρειάζεται επιβεβαίωση 

με περισσότερες μελέτες με μακροχρόνιο follow up των 

ασθενών.

Διαστολή πρωκτού: Η διαστολή του πρωκτού για την α-

ντιμετώπιση της ραγάδας πρωτοπεριγράφηκε το 1960 και 

ήταν δημοφιλής στη δεκαετία του 1960. Η μέθοδος εμφα-

νίζει πολύ υψηλό ποσοστό υποτροπής, που ανέρχεται σε 

56,5%, και επίσης υψηλό ποσοστό ακράτειας κοπράνων, 

έως 16%, και αερίων, έως 39%. Η διαστολή προκαλεί ανε-

ξέλεγκτη κάκωση στους σφιγκτήρες και δεν συνιστάται να 

εφαρμόζεται πλέον.

Συμπεράσματα
Η ραγάδα του πρωκτού είναι σύνηθες πρόβλημα. Η 

παθοφυσιολογία βασίζεται στις υψηλές πιέσεις των σφι-

γκτήρων και η θεραπεία αποσκοπεί στην ελάττωση αυτών 

των πιέσεων. Η ραγάδα του πρωκτού μπορεί αρχικά να 

αντιμετωπιστεί συντηρητικά με γενικά διατροφικά μέτρα, 

φάρμακα όπως νιτρώδη, αναστολείς ασβεστίου, ενέσεις 

αλαντικής τοξίνης κ.ά., που έχουν περιορισμένες παρε-

νέργειες και ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η έσω πλάγια 

σφιγκτηροτομή παραμένει ο χρυσός κανόνας για τη μόνιμη 

θεραπεία και, παρά το μικρό κίνδυνο ακράτειας, πρέπει 

να εφαρμόζεται σε ασθενείς που υποφέρουν από έντονο 

άλγος, υποτροπιάζουν ή δεν απαντούν σε πιο συντηρητικές 

μεθόδους. Η κλειστή μέθοδος υπερτερεί γιατί εμφανίζει 

σύντομη επούλωση και ίδια ποσοστά επιπλοκών. Η διαστο-

λή του δακτυλίου πρέπει να εγκαταλειφθεί σαν μέθοδος 

αντιμετώπισης της ραγάδας του πρωκτού.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε ασθενείς με πρό-

σθια ραγάδα που συνοδεύεται από χαμηλές πιέσεις. Αυτοί 

οι ασθενείς προεγχειρητικά πρέπει να υποβάλλονται σε 

μανομετρία πρωκτού. Οι εμφανίζοντες υποτονία, όταν α-

ποτυγχάνει η συντηρητική αγωγή, πρέπει ενδεχομένως να 

υποβάλλονται σε αποκατάσταση με προωθητικό κρημνό. 

Προσοχή στην αντιμετώπισή τους επίσης χρειάζονται οι α-

σθενείς με Νόσο του Crohn ή HIV και ραγάδα του πρωκτού. 

Τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι η έσω πλαγία σφιγκτηρο-

τομή αποτελεί λύση και γἰ  αυτήν την ομάδα ασθενών όταν 

η συντηρητική αγωγή αποτύχει.

Abstract
Rossonis S. Modern trends in the treatment of anal fissure. Iatrika Analekta, 2015; 2: 1327-1330

Anal fissure is a common pathology. All therapeutical strategies aim in reducing the elevated anal pressures. Thus, 

various pharmacological substances offer acceptable results with minimal side effects. Lateral internal sphincterotomy 

is the gold standard for the permanent management of anal fissures and should be performed in patients suffering from 

severe disabling pain, recurrence or are unresponsive to conservative treatment. Anal dilatation should be an abandoned 

as a method of treatment. Anal fissures associated with Crohn᾽s disease or HIV can be treated safely by lateral internal 

sphincterotomy, if conservative treatment fails.
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Ως πρόπτωση του ορθού ορίζεται η παθολογική προβολή 

του ορθού διαμέσου του πρωκτικού δακτυλίου με όλους 

τους χιτώνες του τοιχώματός του. Διάφοροι τύποι πρό-

πτωσης του ορθού αναφέρονται σε φάση ηρεμίας είτε σε 

αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης.

Ολική πρόπτωση του ορθού
Είναι είσοδος κεντρικού τμήματος του ορθού, που ξεκινά 

8-10 εκ. άνωθεν της οδοντωτής γραμμής και καταλήγει 

ενδοαυλικά στην είσοδο του πρωκτού. Αφορά σε όλους 

τους χιτώνες του ορθού (βλεννογόνο, υποβλεννογόνιο 

μυϊκή στιβάδα και μεσοορθό).

Διακρίνεται σε:

n Ολική εξωτερική πρόπτωση όταν προβάλλει μόνιμα 

από τον πρωκτικό δακτύλιο και μπορεί να είναι:

n Κυκλοτερή ολική πρόπτωση, όταν προβάλλει κυκλοτε-

ρώς όλο το τοίχωμα του ορθού και ο ορθικός βλεννογόνος 

εμφανίζεται με κυκλικές πτυχές που σχηματίζουν συγκε-

ντρικούς κύκλους (Εικόνα 1).

n Τμηματική ολική πρόπτωση, όταν προβάλλουν τμήματα 

του τοιχώματος, χωρίς η πρόπτωση να σχηματίζει πλήρη 

κυκλική προβολή και ο ορθικός βλεννογόνος εμφανίζεται 

με ακτινοειδείς πτυχές. 

n Ολική εσωτερική πρόπτωση (εγκολεασμός) όταν δεν 

προβάλλει από τον πρωκτικό δακτύλιο.

Μερική πρόπτωση του ορθού
Όταν αφορά μόνο στον βλεννογόνο του ορθού (Εικόνα 

2).

Χειρουργικά ενδιαφέρουν οι τρείς κύριοι τύποι: η ολική 

εξωτερική πρόπτωση, η ολική εσωτερική πρόπτωση (που 

ονομάζεται εγκολεασμός) και αφορούν σε όλους τους 

χιτώνες του ορθού, καθώς και η μερική πρόπτωση που 

αφορά στο βλεννογόνο.

Ταξινόμηση της ολικής πρόπτωσης του ορθού:

n 1ος βαθμός: δεν υπάρχει χάλαση του σφιγκτηριακού 

μηχανισμού.

n 2ος βαθμός: μικρός εγκολεασμός.

n 3ος βαθμός: μέτριος εγκολεασμός.

n 4ος βαθμός: σοβαρός εγκολεασμός.

n 5ος βαθμός: πρόπτωση ορθού.

Ταξινόμηση πρόπτωσης του βλεννογόνου:

n 1ος βαθμός: η πρόπτωση του βλεννογόνου φθάνει 

κατά την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης μέχρι τον ορ-

θοπρωκτικό δακτύλιο.

n 2ος βαθμός: η πρόπτωση του βλεννογόνου φθάνει 
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στην οδοντωτή γραμμή.

n 3ος βαθμός: η πρόπτωση του βλεννογόνου φθάνει 

στην είσοδο του πρωκτού.

Προδιαθεσικοί παράγοντες

n Ηλικία άνω των 40 ετών, γυναίκες πολύτοκες, κάκω-

ση του κόλπου, προηγηθείσα πυελική επέμβαση, χρόνια 

δυσκοιλιότητα, χρόνια διάρροια, κυστική ίνωση, άνοια, 

εγκεφαλικό επεισόδιο, ψυχιατρικά νοσήματα.

n Ανατομική βλάβη πυελικού εδάφους, όπως κήλη κατ᾽ 

επολίσθηση του Δουγλάσειου θυλάκου, χαλαρό μυϊκό σύ-

στημα πυελικού εδάφους, χαλαροί και άτονοι ιεροί και 

πλάγιοι σύνδεσμοι του ορθού.

n Λειτουργική βλάβη πυελικού εδάφους, όπως παράδοξη 

σύσπαση ηβοορθικού μυός, απουσία χάλασης ηβοορθι-

κού μυός, παθολογική κάθοδος περινέου.

Διάγνωση
Τίθεται από το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τις παρα-

κλινικές εξετάσεις.

Ιστορικό

Στα αρχικά στάδια η πρόπτωση εμφανίζεται κατά την αφό-

δευση και ανατάσσεται αυτόματα, αργότερα η πρόπτωση 

γίνεται χρόνια και απαιτείται ανάταξη με το χέρι, επηρεά-

ζοντας την ποιότητα ζωής. Οι ασθενείς αναφέρουν βλεν-

νώδεις εκκρίσεις στη περιοχή του πρωκτού, αιμορραγία, 

περιοδική ακράτεια κοπράνων. Στις γυναίκες μπορεί να 

συνυπάρχει πρόπτωση γυναικολογικών οργάνων. 

Κλινική εξέταση

n Επισκοπικά: Ύπαρξη βλεννωδών εκκρίσεων και χαλά-

ρωση των σφιγκτήρων του πρωκτού, ενώ σε προχωρημένο 

στάδιο, είναι εμφανής η ολική πρόπτωση ορθού με τις 

ομόκεντρες δακτυλιοειδείς πτυχές του βλεννογόνου.

n Δακτυλική εξέταση: Χαλάρωση και απουσία τόνου των 

σφιγκτήρων, ψηλαφητή μάζα ή συνοδός παθολογία του 

περινέου.

Παρακλινικές εξετάσεις

1. Ορθοσκόπηση - σιγμοειδοσκόπηση - κολονοσκόπηση: 

Οι εξετάσεις αυτές είναι απαραίτητες σε ασθενείς στους 

οποίους δεν αναπαράγεται εύκολα η πρόπτωση κατά την 

κλινική εξέταση. Αναδεικνύεται συμφόρηση και οίδημα 

του περιφερικού βλεννογόνου του ορθού, ενώ στο 10%-

15% των περιπτώσεων διαπιστώνεται μονήρες έλκος στο 

πρόσθιο τοίχωμα του ορθού. Λαμβάνονται βιοψίες, ενώ 

η ολική κολονοσκόπηση αποκλείει άλλες χειρουργικές 

παθήσεις που ενδεχομένως συνυπάρχουν.

2. Ακτινολογική μελέτη: Η ακτινολογική μελέτη περιλαμ-

βάνει την κλασική αφοδευσιογραφία, τη δυναμική MRI 

αφοδευσιογραφία και τη κυστεοκολποπρωκτογραφία. Σε 

ασθενείς με υποψία διαταραχών του πυελικού εδάφους, 

πάθηση που συνυπάρχει στο 80% των ασθενών με απο-

φρακτικού τύπου δυσκολία κατά την αφόδευση. Δεν είναι 

απαραίτητες σε κλινικά προφανή πρόπτωση του ορθού, 

αλλά στη διαφορική διάγνωση εντεροκήλης, κυστεοκήλης 

ή πρόπτωσης του κόλπου.

3. Μελέτη της φυσιολογίας του πυελικού εδάφους: 

Περιλαμβάνει την πρωκτική μανομετρία, το διορθικό 

υπερηχογράφημα το ηλεκτρομυογράφημα, την PNTML 

(pudendal nerve terminal motor latency), εξετάσεις απα-

ραίτητες σε ασθενείς με πρόπτωση που συνοδεύεται από 

ακράτεια ή σε ασθενείς με συνυπάρχουσες γυναικολογι-

κές κακώσεις.

n Η πρωκτική μανομετρία ελέγχει τη λειτουργία των σφι-

γκτήρων. Η χρόνια διάταση του έσω σφιγκτήρα λόγω της 

πρόπτωσης οδηγεί σε χάλαση και χαμηλή πίεση ηρεμίας.

n Το διορθικό υπερηχογράφημα επί παθολογικής μανο-

μετρίας αναδεικνύει την ύπαρξη ανατομικής βλάβης των 

σφιγκτήρων από κάκωση ή άλλη αιτία. Πίεση σύσπασης 

των σφιγκτήρων μεγαλύτερη από 60 mmHg προεγχειρη-

τικά θεωρείται ικανοποιητική και η περινεϊκή εκτομή του 

ορθού θα βελτιώσει μετεγχειρητικά την ακράτεια.

n Το ηλεκτρομυογράφημα και η PNTML έχουν διαγνω-

στική αξία σε ορισμένους ασθενείς. Ο ερεθισμός του 

αιδοιικού νεύρου προκαλεί σπασμό στον έξω σφιγκτήρα 

του πρωκτού και η φυσιολογική περίοδος απόκρισης είναι 

2,0+0,2 msec. Παράταση αυτού του χρόνου μπορεί να 

συνδέεται με επιμονή της ακράτειας μετεγχειρητικά.

Πολλοί συγγραφείς όμως δε θεωρούν αυτές τις εξετάσεις 

προγνωστικές για την επιτυχία της επέμβασης κοιλιακής 

ή περινεϊκής, όσον αφορά στη βελτίωση της ακράτειας.

4. Μελέτη κολικής διέλευσης: Η συνύπαρξη χρόνιας σο-

βαρής δυσκοιλιότητας σε ασθενείς με πρόπτωση ορθού 

καθιστά απαραίτητη την μελέτη της κολικής διέλευσης. 

Επί βραδείας διέλευσης, τίθεται η ένδειξη της σιγμοει-

δεκτομής με ορθοπηξία, στη θεραπεία της πρόπτωσης 

του ορθού, με σκοπό να θεραπευθεί και η συνυπάρχουσα 

δυσκοιλιότητα.
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Χειρουργική αντιμετώπιση
Δεδομένου ότι η συντηρητική αγωγή δεν παρουσιάζει 

ικανοποιητικά θεραπευτικά αποτελέσματα, διότι δεν απο-

τρέπει στη πορεία την εμφάνιση συμπτωμάτων όπως η 

ακράτεια, η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί τη θερα-

πεία εκλογής. Κατά καιρούς έχουν προταθεί πολλές επεμ-

βάσεις. Καμία όμως δεν αποδείχθηκε ιδανική.

Στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι:

n Έλεγχος της πρόπτωσης.

n Αποκατάσταση της ακράτειας.

n Πρόληψη μετεγχειρητικής δυσκοιλιότητας.

n Αφόδευση χωρίς προβλήματα.

Οι επεμβάσεις χωρίζονται ανάλογα με την προσπέλαση σε 

περινεϊκές, κοιλιακές και λαπαροσκοπικές. Ερωτήματα για 

την επιλογή της χειρουργικής θεραπείας είναι:

n Η χειρουργική θεραπεία είναι καλύτερη από τη μη 

θεραπεία.

n Η κοιλιακή προσπέλαση είναι καλύτερη από την περι-

νεϊκή προσπέλαση.

n Η τεχνική που περιλαμβάνει ορθοπηξία είναι καλύτερη 

από τις τεχνικές χωρίς ορθοπηξία.

n Η λαπαροσκοπική προσπέλαση είναι καλύτερη από την 

ανοικτή χειρουργική προσπέλαση.

n Η τεχνική εκτομής τμήματος του εντέρου είναι πιο 

αποτελεσματική.

Περινεϊκή προσπέλαση
Γενικά οι περινεϊκές προσπελάσεις απαιτούν λιγότερες η-

μέρες νοσηλείας, συνοδεύονται από λιγότερο μετεγχειρη-

τικό πόνο και λιγότερες επιπλοκές. Εμφανίζουν μικρότερη 

λειτουργική επιτυχία και υψηλότερη συχνότητα υποτροπών. 

Έχουν ένδειξη σε επιβαρυμένους ασθενείς υψηλού χει-

ρουργικού κινδύνου με τη χορήγηση γενικής αναισθησίας.

Τεχνική Thiersch

Είναι τεχνική για υπερήλικες και επιβαρυμένους ασθενείς, 

που δεν δύνανται να λάβουν γενική αναισθησία. Μετά 

την ανάταξη της πρόπτωσης με τοπική αναισθησία, τοπο-

θετείται ένα ένθεμα υποδόρια και κυκλικά, στενεύοντας 

τον πρωκτό. Το υλικό αρχικά ήταν μεταλλικό, λόγω των 

επιπλοκών αντικαταστάθηκε από νάιλον, τεφλόν ή σιλι-

κόνη. Δε θεραπεύει την πρόπτωση, όμως κρατά κλειστό 

το δακτύλιο ώστε να εμποδίζεται εκ νέου η πρόπτωση. Η 

επιτυχία της μεθόδου κυμαίνεται στο 54%-100%. Μετεγ-

χειρητική φλεγμονή του τραύματος απαιτεί αφαίρεση του 

υλικού. Άλλες επιπλοκές είναι η καταστροφή του υλικού, 

η κοπρόσταση, η σήψη, η εξέλκωση του δέρματος ή του 

πρωκτού. Υποτροπή 30-50%.

Τεχνική Delorme - εκτομή βλεννογόνου

Πρόκειται για εκτομή μόνο του βλεννογόνου και υποβλεν-

νογόνιου χιτώνα του προπίπτοντος ορθού, ενώ ο μυϊκός 

χιτώνας που απομένει, αναδιπλώνεται και επανασυρρά-

πτεται. Η μέθοδος είναι ιδανική για τη μερική πρόπτωση. 

Βελτίωση της ακράτειας κοπράνων 40%-75%. Βελτίωση 

της δυσκοιλιότητας 50%, εμφανίζονται όμως τεινεσμός 

και αίσθημα ταχείας έπειξης προς αφόδευση. Επιπλοκές: 

διαπύηση τραύματος, αιμορραγία, επίσχεση ούρων, διά-

σπαση της αναστόμωσης ή ρήξη, στένωση της αναστόμω-

σης, διάρροια, κοπρόσταση 6%-32%.

Θνητότης: 0%-2,5%. Υποτροπή: 7%-26%. 

Τεχνική Altemeier - περινεϊκή ορθοσιγμοειδεκτομή

Εκτελείται ορθοσιγμοειδική αναστόμωση, με ταυτόχρονη 

πρόσθια πλαστική των ανελκτήρων, για διόρθωση της 

διάστασής τους. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται η α-

κράτεια στα 2/3 των ασθενών. Οι επιπλοκές της μεθόδου 

είναι κάτω του 10%, με πιο συχνή την αιμορραγία στην 

περιοχή της αναστόμωσης, πυελικό απόστημα, διαφυγή 

και ρήξη αναστόμωσης. Η θνητότης είναι χαμηλή. Υποτρο-

πή: 16%-30%. Με ταυτόχρονη πλαστική των ανελκτήρων, 

η υποτροπή ελαττώνεται στο 7% στα τρία πρώτα χρόνια. 

Η υποτροπή μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ίδια τεχνική, 

όμως ο Corman προτιμά την κοιλιακή προσπέλαση για τον 

κίνδυνο νέκρωσης του ορθού.

Τεχνική STARR (Stapled Trans-Anal Rectal Resection)

Η τεχνική STARR περιλαμβάνει την εκτομή του προπίπτο-

ντος ορθοπρωκτικού βλεννογόνου με τη χρήση κυκλικού 

αναστομωτήρα. Διορθώνει την πρόπτωση του βλεννογό-

νου του ορθού. Με την εξέλιξη των κυκλικών αναστομω-

τήρων, η τεχνική επεκτάθηκε για τη θεραπεία της εξωτε-

ρικής πρόπτωσης και του εγκολεασμού. Συνοδεύεται από 

σοβαρές επιπλοκές, όπως ορθοκολπικό συρίγγιο, χρόνια 

πρωκταλγία, αιμάτωμα ορθικού τοιχώματος, ρήξη αναστό-

μωσης και πυελική σήψη. 

Κοιλιακή προσπέλαση
Ορθοπηξία

Ορθοπηξία είναι η ανάταξη του ορθού με κοιλιακή το-
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μή και η στήριξή του στην προϊερά περιτονία ή στο ιερό 

οστό. Διακρίνεται σε ορθοπηξία με μη απορροφήσιμα 

ράμματα και ορθοπηξία με τη χρήση προσθετικού υλικού 

(πλέγματος).

n Ορθοπηξία με ράμματα: Υποτροπή: 0%-27%. Αντιμε-

τωπίζει ικανοποιητικά την ακράτεια, όμως στη δυσκοιλιό-

τητα τα αποτελέσματα είναι αμφιλεγόμενα.

n Ορθοπηξία με τοποθέτηση πρόθεσης: Βασίζεται στην 

αρχή της ορθοπηξίας, όπου με τη χρήση του πλέγματος ε-

πιτυγχάνεται ίνωση. Διάφορα υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί, 

όπως λινό, νάιλον, polypropylene, marlex, polyvinylalchol, 

polytape και, πρόσφατα, βιολογικά πλέγματα. Χωρίζεται 

σε πρόσθια ορθοπηξία με πρόθεση (Ripstein operation), 

σε οπίσθια ορθοπηξία με πρόθεση (Wells operation) και 

πλάγια ορθοπηξία με πρόθεση (Orr-Loygue operation).
 f Πρόσθια ορθοπηξία με πρόθεση (Ripstein operarion): 

Πλέγμα με διαστάσεις 4-5 εκ. από marlex, teflon ή 

goretex τοποθετείται, περιβάλλοντας το πρόσθιο τοίχω-

μα του ορθού και καθηλώνεται στο ιερό οστό στο ύψος 

2-3 ιερού σπονδύλου. Θνητότης: 0%-2,8%. Υποτροπές: 

0%-13%. Επιπλοκές: αιμορραγία, αιμάτωμα στα προϊ-

ερά πλέγματα, στένωση του ορθού. Η στένωση προ-

λαμβάνεται με τη χρήση υλικού goretex, αφήνοντας 

ελεύθερο τμήμα του πρόσθιου τοιχώματος του ορθού.
 f Οπίσθια ορθοπηξία με πρόθεση (Wells operation): 

Περιλαμβάνει τοποθέτηση και συρραφή της πρόθεσης 

στο χώρο μεταξύ οπισθίου τοιχώματος του ορθού και 

του ιερού οστού. Η σοβαρή ίνωση που προκαλείται, 

αποκαθιστά την ορθοπρωκτική γωνία. Θνητότης από 

σοβαρή πυελική σήψη 1%-2%. Η χρήση απορροφήσι-

μων υλικών, ενώ δεν αυξάνει τη συχνότητα υποτροπών, 

περιορίζει σημαντικά την πυελική σήψη. Υποτροπή: 

3%. Βελτίωση της ακράτειας κοπράνων 3%-40%. 
f Πλάγια ορθοπηξία με χρήση διπλής πρόθεσης (Orr-

Loygue operation): Η καθήλωση του ορθού στο ιερό 

οστό επιτυγχάνεται διαμέσου τοποθέτησης διπλής 

πρόθεσης στο πρόσθιο-πλάγιο τοίχωμα του ορθού, 

προλαμβάνοντας έτσι τη μετεγχειρητική δυσκοιλιότη-

τα αποφρακτικού τύπου και μειώνοντας τις υποτροπές. 

Οι πλάγιοι σύνδεσμοι του ορθού δεν επηρεάζονται 

και αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της 

τεχνικής, που εκτελείται με λαπαροσκοπική προσπέ-

λαση. Βελτίωση της ακράτειας κοπράνων 58% και της 

δυσκοιλιότητας 61%. Το 84% των ασθενών δηλώνει 

ικανοποίηση μετεγχειρητικά, με καλή ποιότητα ζωής.

n Εκτομή και ορθοπηξία (Frykman and Golberg 

Operation): Η τεχνική περιλαμβάνει εκτομή του ορθοσιγ-

μοειδούς, σε περιπτώσεις συνύπαρξης δολιχοσιγμοειδούς, 

συνδυάζοντας έτσι τα πλεονεκτήματα της εκτομής και 

της ορθοπηξίας. Θνητότης: 0%-6,5%. Υποτροπή: 0%-5%. 

Βελτιώνει τη δυσκοιλιότητα.

Λαπαροσκοπική προσπέλαση
Η λαπαροσκοπική προσπέλαση κερδίζει έδαφος στην 

προτίμηση των χειρουργών. Η τεχνική περιλαμβάνει ορ-

θοπηξία ή ορθοσιγμοειδεκτομή ή συνδυασμό των δύο. 

Πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής προσπέλασης είναι:

n Ταχεία ανάρρωση, λιγότερες ημέρες νοσηλείας, γρή-

γορη επιστροφή στην εργασία, λιγότερος μετεγχειρητικός 

πόνος, καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

n Ο χειρουργικός χρόνος είναι μεγαλύτερος κατά μία 

ώρα. Νοσηλεία συντομότερη κατά 3,5 ημέρες.

n Σε επιπλοκές και υποτροπές δεν υπάρχει διαφορά σε 

σχέση με την κοιλιακή ανοικτή προσπέλαση (Εικόνες 3, 

4).

Λαπαροσκοπική κοιλιακή ορθοπηξία με βιολογική 

πρόθεση (Laparoscopic Ventral-Rectopexy LVR with 

BIOMESH)

Η λαπαροσκοπική κοιλιακή ορθοπηξία με βιολογική πρό-

θεση (LRV - BIOMESH) θεωρείται η επέμβαση εκλογής και 

για ασθενείς με εγκολεασμό, διότι βελτιώνει την ακράτεια 

κοπράνων και τη δυσκοιλιότητα αποφρακτικού τύπου. Στα 

πλεονεκτήματα της χρήσης βιολογικής πρόθεσης συμπε-

Εικ. 3, 4. Λαπαροσκοπική κοιλιακή ορθοπηξία με βιολογικό 
πρόθεμα.

3,4.
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Abstract
Spyrou M, Taoufik H. Surgical procedures for the treatment of rectal prolapse. Iatrika Analekta, 

2015; 2: 1331-1335
Rectal prolapse describes a condition in which the entire layer of the rectal wall protrude through the anal canal, and 

it is classified into two types: complete or full-thickness prolapse and incomplete or partial thickness prolapse. The 

optimal surgical procedure is still debated. The aim of treatment is to control the prolapse, restore continence, and 

prevent constipation or impaired evacuation. In elderly and high risk patients, perineal approaches have been preferred, 

although the incidence of recurrence and the rate of persistent incontinence seem to be high when compared with 

transabdominal procedures. Abdominal operations involve dissection and fixation of the rectum and may include 

a rectosigmoid resection. The last years current laparoscopic surgical techniques include suture rectopexy, stapled 

rectopexy, posterior mesh rectopexy with artificial or biologics material, and resection of the sigmoid colon with 

colorectal anastomosis with or without rectopexy.

LVR using biologic mesh is a safe and effective procedure for improving symptoms of obstructed defecation and fecal 

incontinence in patients with rectal prolapse.

ριλαμβάνονται η αντοχή και η βιοσυμβατότητα του υλικού, 

η καλύτερη προσαρμογή και απορροφητικότητα από τους 

δέκτες ιστούς, η αύξηση της κυτταρικής και νεοαγγειακής 

ανάπτυξης συγκριτικά με τις συνθετικές προθέσεις. Η πρό-

σθια κινητοποίηση του ορθού μειώνει τη δυσκοιλιότητα. 

Υποτροπή 5%.
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