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Εςωτερικι πρόπτωςθ ορκοφ 

• Εςωτερικόσ εγκολεαςμόσ  

• Εξωτερικι πρόπτωςθ (πλιρθσ) ορκοφ 

• Rectal intussusception/prolapse, 
internal/external rectal prolapse, procidentia 

• Telescopic Invagination like a sleeve of rectal 
mucosa and rectal rectal wall into the distal 
rectum up to the anal canal 



Κλινικι ςθμαςία 

• Φυςιολογικό μθχανικό φαινόμενο; 

• υχνό εφρθμα ςτο πρωκτογράφθμα ςτο φυςιολογικό 
γενικό πλθκυςμό 

• Κλινικι ςθμαςία ανάλογα με το βάκοσ εγκολεαςμοφ 

• Βακφσ ολικοφ πάχουσ εγκολεαςμόσ ςτο φψοσ του 
πρωκτικοφ καναλιοφ (Oxford III) οδθγεί ςε 
αποφρακτικι δυςχεςία (obstructive defecation) 

• SRUS ωσ αποτζλεςμα εςωτερικισ πρόπτωςθσ 
                                                                           Shovron PJ et al.  Gut 1989 

                                                                           Dvorkin LS et al. BJS 2005 

                                                                           Lundby L et al. Colorectal Dis 2015 

 



Oxford grading 



Shorvon Grading 





Oxford Grading 





 



ODS symptoms 





Ιςτορικό-Φυςικι εξζταςθ 

• Διάρκεια ςυμπτωμάτων, ςυςχζτιςθ με βραδεία 
διάβαςθ 

• Διάρκεια ςτθν τουαλζτα, αίςκθμα ατελοφσ κζνωςθσ 

• Κάκοδοσ περινζου, χειριςμοί 

• Straining-Anismus 

• Δακτυλικι εξζταςθ 

• Πρωκτοςκόπθςθ ςτο ιατρείο 

• Αναπαραγωγι ςυμπτωμάτων ςε κακιςτι κζςθ 

• Ακράτεια 
                                                            Weiss E et al. Clin Colon Rectal Surg 2008 



Ενδοςκόπθςθ 

• Αποκλειςμόσ κακοικειασ 

 

• Δολιχόκολο-ςιγμοειδοκιλθ 

 

• Μονιρεσ ζλκοσ ορκοφ 





Πρωκτογράφθμα 

• Gold standard για τθ διάγνωςθ 

• Σριπλι ςκιαγράφθςθ 

• Baritop από το ορκό 

• 10-20 ml γαςτρογραφίνθ p.o 30 min προ τθσ 
εξζταςθσ προσ ανάδειξθ εντεροκιλθσ 

• 100ml barium sulphate cream από τον κόλπο 

• Ζξειδικευμζνοι διαγνϊςτεσ, MDT 

 



Πρωκτογράφθμα 



Πρωκτογράφθμα διπλισ αντίκεςθσ 



Σοποκζτθςθ αςκενι 



MRI πρωκτογραφία 



MRI πρωκτογραφία 







Μανομετρία RI/ODS 

• Χρονιότθτα ODS επιφζρει αλλαγζσ ςτθ 
μανομετρία του πρωκτικοφ καναλιοφ 

• Μειωμζνεσ πιζςεισ θρεμίασ 

 

 
                                                             Bloemendaal AL et al. Int J Surg 2016 

                                                             Collinson R et al. Colorectal Dis 2008 

 

 





HRAM - Investigation 

• Resting pressure Πιζςεισ θρεμίασ 

• Squeeze pressure Πιζςεισ εκοφςιασ ςφςπαςθσ 

•  Πίεςθ αφόδευςθσ 

• RAIR αντανακλάςτικό  

• Sensation-compliance ορκοφ 

• Πιζςεισ κατά το βιχα 

• Balloon expulsion 



Rest 



Squeeze 



Cough 



HRAM – Balloon expulsion (50 ml) 



Μανομετρία ςε RI 



Διορκικό και περινεϊκό 
υπερθχογράφθμα 

• Τψθλι διαγνωςτικι αξία ςε εξειδικευμζνα 
κζντα 

• Ζλεγχοσ και ακεραιότθτασ ςφιγκτιρα 

• Διαφοροδιάγνωςθ με ορκοκιλθ-εντεροκιλθ 

• Δυο φάςεισ (διορκικά για ςφιγκτιρεσ, 
περινεϊκα ι και διακολπικά για μεςαίο και 
οπίςκιο πυελικό διαμζριςμα)  

• Χωρίσ προετοιμαςία εντζρου 





Anal endosonography (AES) 
B & K 10 Mhz probe 1850 

6 – 16 Mhz 2050 



Endoanal- transperineal US 



Transperineal us 



Transperineal us 



ESCP guidelines 



υντθρθτικι αγωγι 

• Δίαιτα υψθλι ςε ίνεσ 

• Effecol 

• Biofeedback  

• Low grade RI δυςςυνζργεια 

 
                                                                                   Choi et al Am J Gastroenterol 2001 

                                                                                   Rao SS et al  Am J Gastroenterol 2010 

                                                                                   Chiarioni G et al Gastroenterology 2006 

 



Χειρουργείο πότε; 

• ε αποτυχία ςυντθρθτικισ αγωγισ 

• Απαραίτθτα μετά από biofeedback 

• Θα επακολουκιςει νζο biofeedback 

• ε ςυμπτωματικοφσ αρρϊςτουσ, ποτζ 
προφυλακτικά, ποτζ ςε grade I-II, ποτζ βάςει 
μόνο απεικόνιςθσ 



Endoanal Delorme 



Endoanal Delorme 

• Ελάχιςτεσ μελζτεσ 

• Λίγοι αςκενείσ , case series, όχι 
τυχαιοποιθμζνοι 

• Μικρά f.u 

• Σεχνικά δφςκολθ  

 

 
                                          Lechaux JP et al Dis Colon Rectum 1995 





Laparoscopic Ventral Mesh 
recto(colpo)pexy 



LVMR 



LVMR 



LVMR 

• 80% επιτυχία ςε μακρόχρονο f.u 

• Αςκενείσ με ορκικό εγκολεαςμό και ςυμπτϊματα 
ακράτειασ ζχουν τα ίδια υψθλά ποςοςτά επιτυχίασ με 
τουσ αςκενείσ με (low take off) εξωτερικι πρόπτωςθ 

• Παρόμοια βελτίωςθ αποφρακτικισ δυςχεςίασ ςε 
αςκενείσ με εςωτερικι και εξωτερικι πρόπτωςθ 

• Να προθγείται του SNS ςε ακράτεια 

 
                                                                                      Gosselink MP et al. Dis Colon Rectum 2013 

                                                                                      Prapasvivorakul S et al Int J Colorectal Dis 2015 

                                                                                      Collinson R et al. Colorectal Dis 2007 

 



LVMR 



LVMR 



UK recommendations 



Stapled Transanal Rectal Resection  
STARR 

• Διορκικι διόρκωςθ με αφαίρεςθ πλεονάηοντοσ 
βλεννογόνου εςωτερικισ πρόπτωςθ και 
ορκοκιλθσ 

• Λιγότερο επεμβατικι  

• Day case 

• Ενκαρρυντικά αποτελζςματα 

• Σεχνικι εμπειρία/επιπλοκζσ 

• Σεινεςμόσ/ακράτειεσ 

• CCS-30 Transtar 



STARR 



Transtar modification 



European TRANSTAR registry 



ODS study group 



ODS/STARR 



ASCRS practise guidelines 



UK Recommendations 



ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ 


