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Η κύζηη κόκκςγορ (ή ηπισοθωλεἳκό ζςπίγγιο) είλαη κία παζνινγηθή θαηάζηαζε, ε νπνία 
αληηπξνζωπεύεη θιεγκνλή ζηηο ξίδεο ηωλ ηξηρώλ ηνπ δέξκαηνο ηεο κεζνγινπηηαίαο πηπρήο, 
δειαδή ζηε ζρηζκή κεηαμύ ηωλ γινπηώλ. Δκθαλίδεηαη κεηά από εηζρώξεζε ηξηρώλ ιόγω ηεο 
αξλεηηθήο πίεζεο πνπ δεκηνπξγεί ε θίλεζε ηωλ γινπηώλ ζηε κεζνγινπηηαία ζρηζκή - κε 
απνηέιεζκα νη ειεύζεξεο ηξίρεο λα θαηεπζύλνληαη πξνο ηηο ξίδεο ηωλ ηξηρώλ απηήο ηεο 
πεξηνρήο, λα παγηδεύνληαη θαη ε εηζρώξεζε ηνπο δεκηνπξγεί θιεγκνλή. 
 

 
 
Η λόζνο αθνξά θπξίωο άλδξεο κε απμεκέλε ηξηρνθπΐα θαη εκθαλίδεηαη 3 θνξέο πην ζπρλά 

ζηνπο άλδξεο από όηη ζηηο γπλαίθεο, ελώ εκθαλίδεηαη πεξηζζόηεξν ζε παρύζαξθα άηνκα. 

Δίλαη κία λόζνο ηωλ λέωλ αηόκωλ κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζηηο ειηθίεο 16 – 25 εηώλ, ελώ 

δελ εκθαλίδεηαη κεηά ηελ ειηθία ηωλ 40 εηώλ.  

 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 
ηελ οξεία θάζη ε θύζηε θόθθπγνο παξνπζηάδεηαη κε πόλν, εξπζξόηεηα, ηνπηθό πξήμηκν 
θαζώο θαη κε ηε κνξθή απνζηήκαηνο (ζπιινγήο πύνπ) ζηε κεζνγινπηηαία ζρηζκή.  
 
Μπνξεί επίζεο ε θύζηε θόθθπγνο λα παξνπζηαζηεί θαη κε ηε κνξθή ζςπιγγίος ή ζςπιγγίων 
(κε θπζηνινγηθήο επηθνηλωλίαο ηεο θύζηεο θόθθπγα κε ηε κέζε γξακκή ή πιάγηα ηεο κέζεο 
γξακκήο) από όπνπ κπνξεί λα βγαίλεη πγξό. 
 
ΜΟΡΦΔ ΚΤΣΗ ΚΟΚΚΤΓΟ 
Α) Μπνξεί λα εκθαληζηεί κε ηε κνξθή αποζηήμαηορ ζηε κεζνγινπηηαία πηπρή, ωο πξώηε 
εκθάληζε. 
 
Β) Μπνξεί λα εκθαληζηεί κε ηε κνξθή ρξόληνπ ζςπιγγίος, είηε κεηά από απόζηεκα ή ωο 
πξώηε εκθάληζε, ρωξίο λα έρεη πξνεγεζεί απόζηεκα.  
 
πλήζωο ππάξρεη κία σπόνια θλεγμαίνοςζα κύζηη, ε νπνία επηθνηλωλεί κε ην δέξκα ηεο 
κεζνγινπηηαίαο πηπρήο κε έλα ππωηοπαθέρ ζςπίγγιο ην νπνίν κπνξεί λα παξνπζηάδεη έλα 
ή πεξηζζόηεξα αλνίγκαηα ζηε κέζε γξακκή, θαη ην ηνίρωκα ηνπ θαιύπηεηαη από επηζήιην. 
Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ηνλίζνπκε όηη απηό ην ζπξίγγην θάπνηεο θνξέο είλαη αζπκπηωκαηηθό 
αιιά κπνξεί λα εθξέεη θαη πγξό.  
 
ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ζπλππάξρεη θαη έλα δεςηεποπαθέρ ζςπίγγιο, ην νπνίν 
ζπλήζωο αλνίγεη πιάγηα θαη θεθαιηθά (δειαδή κε θαηεύζπλζε πξνο ηα πάλω παξά πξνο ηα 
θάηω) θαη από ην νπνίν ζπλήζωο εθξέεη πγξό θαη ην ηνίρωκα ηνπ θαιύπηεηαη από θνθθηώδε 
ηζηό. 
 
Γ) Η ηξίηε κνξθή εκθάληζεο ηεο θύζηεο θόθθπγαο είλαη ε επανεμθάνιζη ηεο κεηά από 
ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία. 
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ΘΔΡΑΠΔΙΑ  
Αλ παξνπζηαζηεί ζηελ νμεία θάζε ηόηε κπνξεί λα αληηκεηωπηζηεί κε αληηβηνηηθή ζεξαπεία, ε 
νπνία αλ δελ είλαη επηηπρήο ζα ρξεηαζηεί διάνοιξη ηος αποζηήμαηορ ρωξίο αθαίξεζε 
δέξκαηνο, ε νπνία αλαθνπθίδεη ηα ζπκπηώκαηα γξήγνξα.  
 
Γεληθά ζπλίζηαηαη ν καθαπιζμόρ ηηρ πεπιοσήρ από ηιρ ηπίσερ (απολέπιζη) έηζη ώζηε λα 
πξνιεθζεί ε ππνηξνπή ή ζε πεξίπηωζε ύπαξμεο ζπξηγγίνπ λα βνεζεζεί ε επνύιωζε ηνπ. 
 
ε ρξόληεο θαηαζηάζεηο ε πξνηεηλόκελε ζεξαπεία εμαξηάηαη από ηε ρξνληόηεηα ηωλ 
ζπκπηωκάηωλ θαη από ην αλ ππήξμαλ άιιεο επεκβάζεηο (ππνηξνπή / επαλεκθάληζε). 
 
Ι. ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ 
Η αξρή ηωλ επεκβαηηθώλ κεζόδωλ βαζίδεηαη ζηελ εθππξήληζε ηεο θύζηεο θαη ηε ζύγθιεηζε 
(απνθιεηζκό) ηνπ/ηωλ ζπξηγγίνπ/ωλ κε ζθνπό ηελ επνύιωζε ηνπο σωπίρ αθαίξεζε 
δέξκαηνο.  
 
Οη κέζνδνη απηνί είλαη: 
 

1. Μικποενδοζκοπική μέθοδορ (EPSiT: ηεσνική Meinero) 
 
Με ηε ρξήζε ελόο εηδηθά θαηαζθεπαζκέλνπ κηθξνελδνζθνπίνπ επηηπγράλεηαη ε εθππξήληζε 
ηεο θύζηεο θαη ε ζύγθιηζε (απνθιεηζκόο) ηωλ ζπξηγγίωλ. Δθαξκόδεηαη κε θαιά 
απνηειέζκαηα επνύιωζεο ρωξίο αθαίξεζε δέξκαηνο θαη ρακειά πνζνζηά ππνηξνπήο θαη 
γξεγνξόηεξν ρξόλν επνύιωζεο ζε ζύγθξηζε κε ηε ηερληθή laser πνπ πεξηγξάθεηαη 
παξαθάηω.  
 

2. Σεσνική Laser 
 

Η ηερληθή κε laser ωο πξώηε ζεξαπεία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζεξαπεία ηεο 
θύζηεο θόθθπγνο κε ε ρωξίο ζπξίγγηα θαη ρωξίο αθαίξεζε δέξκαηνο. Μπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλδπαζκό ηνπηθήο αλαηζζεζίαο θαη κέζεο θαη γίλεηαη θαιά αλεθηή, κε 
κέηξηνπ βαζκνύ πόλν κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ laser, ρακειά πνζνζηά ππνηξνπήο ελώ ν 
αζζελήο επαλέξρεηαη γξήγνξα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ. Όκωο ππάξρεη έλα κηθξό πνζνζηό 
ινηκωμεο ηνπ ηξαύκαηνο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ laser, ελώ ν ρξόλνο επνύιωζεο είλαη αξγόο 
θαη ζε έλα κηθξό αιιά ζεκαληηθό πνζνζηό ν ρξόλνο επνύιωζεο μεπεξλά ηνπο 2 κήλεο.   
 

3. Η σπήζη βιολογικήρ κόλλαρ (fibrin glue) 
 
Μία αθόκε λέα ζρεηηθά ηερληθή αθνξά ηε ρξήζε θόιιαο ηλώδνπο, ε νπνία – κεηά από ηνλ 
θαζαξηζκό ηεο θύζηεο – γεκίδεη ηα ζπξίγγηα. Γίλεηαη θαιά αλεθηή θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε 
ζπλδπαζκό ηνπηθήο αλαηζζεζίαο θαη κέζεο, έρεη θαιά πνζνζηά επνύιωζεο θαη ρακειά 
πνζνζηά ππνηξνπήο αιιά ζεκαληηθόο αξηζκόο αζζελώλ ζα ρξεηαζηνύλ πεξηζζόηεξεο ηεο 
κίαο ζεξαπείαο.  
 
ΙΙ. ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ  
Η σειποςπγική ανηιμεηώπιζη ζπλίζηαηαη ζε: 

 νμεία θάζε όηαλ παξνπζηαζηεί κε απόζηεκα  

 ρξόληεο θαηαζηάζεηο θαη ύπαξμε πξωηνπαζνύο ζπξηγγίνπ/ίωλ ηα νπνία ηαιαηπωξνύλ 
ηνλ αζζελή  

 πεξίπηωζε εθηεηακέλεο λόζνπ κε δεπηεξνπαζέο ζπξίγγην 

 πεξίπηωζε απνηπρίαο επεκβαηηθώλ κεζόδωλ ή απνηπρίαο επνύιωζεο ηνπ 
ρεηξνπξγηθνύ ηξαύκαηνο 

 πεξίπηωζε επαλεκθάληζεο ηεο θύζηεο θόθθπγνο κεηά από ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε 
 



ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 
 

1. ΓΙΑΝΟΙΞΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΗΜΑΣΟ  
 

Γηάλνημε ηνπ απνζηήκαηνο ρωξίο αθαίξεζε δέξκαηνο δίλεη ηε ζεξαπεπηηθή ιύζε κε γξήγνξε 
απνθαηάζηαζε ζηελ νμεία θάζε. 
 

2. ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΔΗ ΣΗ ΚΤΣΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΡΙΓΓΙΩΝ 
 
Α. ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΡΤΓΑΚΗ 
 
Η ηεσνική Καπςδάκη εθαξκόδεηαη όηαλ απαηηείηαη αθαίξεζε ηεο θύζηεο θόθθπγνο κε ηα 
ζπξίγγηα (αθαίξεζε δέξκαηνο).  Η ηνκή έρεη ζρήκα γπάμμαηορ D θαη ε ζύγθιηζε ηνπ 
ηξαύκαηνο γίλεηαη εθηόο ηεο κέζεο γξακκήο. Η ζύγθιεηζε ζηε κέζε γξακκή απνθεύγεηαη 
δηόηη έρεη κεγαιύηεξν πνζνζηό επηπινθώλ. Η ηερληθή απηή έρεη πνιύ κηθξό πνζνζηό 
ππνηξνπήο θαη κηθξό πνζνζηό επηπινθώλ από ην ρεηξνπξγηθό ηξαύκα (ινίκωμε θαη δηάλνημε 
ηνπ ρεηξνπξγηθνύ ηξαύκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαζπζηεξεκέλε επνύιωζε).  
 
Β. ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΜΔΟΓΛΟΤΣΙΑΙΑ ΥΙΜΗ (CLEFT LIFT PROCEDURE) 
 
Η δεύηεξε κέζνδνο / ηερληθή απνηειεί παξαιιαγή ηεο ηερληθήο Bascom, δειαδή ε 
εγσείπηζη ανάπλαζηρ ηηρ μεζογλοςηιαίαρ ζσιζμήρ (cleft lift procedure). 
Υξεζηκνπνηείηαη ζε ρξόλην κε επνπιωκέλν (κεηά από δηάζπαζε) ηξαύκα θαζώο θαη ζε 
εθηεηακέλε πξωηνεκθαληδόκελε λόζν, κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα επνύιωζεο θαη ρακειά 
πνζνζηά ππνηξνπήο. Η ζύγθιεηζε ηνπ ηξαύκαηνο δελ γίλεηαη πάλω ζηε κέζε γξακκή, όπωο 
θαη ζηε πξνεγνύκελε ηερληθή.  
 
Γ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΓΔΡΜΑΣΙΚΟΤ ΚΡΗΜΝΟΤ (LIMBERG FLAP) 
 
ε πεξίπηωζε ππνηξνπήο / επαλεκθάληζεο ηεο θύζηεο θόθθπγνο κεηά από πξνεγνύκελε 
εγρείξεζε ε επέκβαζε πξνηίκεζεο είλαη ε ηεσνικη ηος δεπμαηικού κπημνού (Limberg 
flap), κε κηθξά πνζνζηά επηπινθώλ από ην ρεηξνπξγηθό ηξαύκα.  
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