
Oρθοουρηθρικά και 
ορθοκολπικά 
ςυρίγγια: Ποιζσ 
τεχνικζσ διαθζτει ο 
χειρουργόσ παχζοσ 
εντζρου; 

ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ ΒΑΙΛΕΙΟΤ 

ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑ 

ΑΣΣΙΚΟΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 



Δήλωςη ομιλητή 

Ο ομιλητήσ δεν ζχει ςφγκρουςη ςυμφερόντων για το θζμα που 
αναπτφςςει ςτην παροφςα ομιλία 



ΟΡΘΟΚΟΠΛΙΚΟ 

5% ςυριγγίων, ςε ευαίςθητη περιοχή 

• Αίτια  
• Μαιευτική κάκωςη:   30-85% 

• Crohn’s:      6-25% 

• Λοίμωξη (HIV, CMV, TB): 5-10% 

• Μετεγχειρητικά (ΧΠΕ, ΟΤΜΕ):  7% 

• Κακοήθεια: 

• ΑΚΣΘ:    5% 

• Σραφμα:  

 



ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΘΕΗ 
• Χαμηλό 

• Μζςο 

• Τψηλό 

 

 

ΒΑΡΤΣΗ 
• Απλό:  <2.5cm, χαμηλό, καλοήθουσ/τραυματικήσ αιτιολογίασ 

• φνθετο: >2.5cm, Yψηλό, Crohn’s, Κακοήθεια, ΑΚΣΘ, μετεγχειρητικά 

 

 



ΔΙΑΓΝΩΗ 

•  υμπτϊματα 

• Methylene blue 

• MRI  

• ERUS (ειδικά για ςυνυπάρχουςα κάκωςη ςφικτήρα=50% ςε 
μαιευτική κάκωςη) 

 



ΣΕΧΝΙΚΕ 
(ορθό: κοιλότησ 

υψηλϊν πιζςεων) 



Fibrin Glue / Fistula Plug 

• Μήκοσ  !! 



Διορθικά 

• Μυο-βλεννογονικόσ κρημνόσ (Noble 1902) 



 Βλεννογονικόσ κρημνόσ 



TIPS  
• Ορατότητα-χϊροσ 

• Πρηνήσ θζςη 
• Σοπική αναιςθηςία + adr 
• Hill ferguson 

• 4cm κινητοποίηςη κρημνοφ 
• 2 βάςη: 1κορυφή 
• +Εςω ςφικτήρασ (Ozuner et 

al: flap or plication) 
• 1cm περιφερικότερα 





Διακολπικά (κοιλότησ χαμηλϊν πιζςεων) 

Καλφτερη πρόςβαςη (όχι ςφικτήρασ) 

Προτιμητζα για Crohn’s (υγιείσ ιςτοί) (Bauer et al)  

Για Pouch-vaginal fistula 

 

 

 



  Δια του περινζου 





Περινεο-πρωκτοτομή 

• Διατομή περινζου 

• Εκτομή ςυριγγίου 

• Αναγνϊριςη και ςυρραφή 
• Βλεννογόνου ορθοφ 

• φιγκτήρων 

• Κολπικοφ τοιχϊματοσ 

• Mazier et al: 100% επί 38αςθ 
 



 Διακοιλιακά 

• Advancement Sleeve Flap 





ΙΣΙΚΟΙ ΚΡΗΜΝΟΙ 

• Βολβοςυρραγϊδησ (Martius Flap) 

• Ιςχνόσ Προςαγωγόσ 

 









ΟΡΘΟ-ΟΤΡΗΘΡΙΚΟ 



ΑΙΣΙΑ 

πάνια νόςοσ 

• υγγενζσ ή 

• Επίκτητο 
• Σραφμα 

• Μετεγχειρητικά 

• Μετά ΑΚΣΘ προςτάτη (από 4% το 1996, 50% ςήμερα) 

• Λοίμωξη 

• Νεοπλαςία 



Σαξινόμηςη 



ΣΕΧΝΙΚΕ 

(Ουρήθρα: Κοιλότητα μεγάλων πιζςεων) 



Graciloplasty 



York-Mason procedure 





Dartos Flap 



Verma et al 2007 



Διακοιλιακά 

 



ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

• χετικά ςπάνια ςυρίγγια 

• Πλήθοσ τεχνικϊν 

• υχνά απογοητευτικό αποτζλεςμα και για αςθενή και για ιατρό 

• Απαραίτητη η εξατομίκευςη τησ θεραπείασ 

• Απαραίτητη η ςυνεργαςία ειδικϊν 

• Εκτροπή (ςτομία) αξιοποιείται κατά την κρίςη χειρουργοφ 


