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Τα πεπιεδπικά ζςπίγγια απνηεινύλ κε θπζηνινγηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ πξσθηνύ ή ηνπ 

νξζνύ κε ην δέξκα γύξσ από ηνλ πξσθηό. Σπκβαίλνπλ πην ζπρλά ζηνπο άλδξεο θαη θπξίσο 

ζηηο ειηθίεο 20-50 εηώλ. Μπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλα δύζθνια αληηκεησπίζηκν πξνβιεκα 

πνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε πνιιαπιέο ζεξαπεπηηθέο πξνζπάζεηεο θαη λα επεξεάζεη 

θαζνξηζηηθά ηνλ έιεγρν ησλ θελώζεσλ.   

 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΗ 

 

Ι. ΤΡΙΓΓΙΑ ΛΟΓΩ ΛΟΙΜΩΞΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΠΡΩΚΣΙΚΩΝ ΑΔΕΝΩΝ (ΙΔΙΟΠΑΘΗ) 

Σηελ κεγαιύηεξε πιεηνλόηεηά ηνπο ηα πεξηεδξηθά ζπξίγγηα πξνθαινύληαη από  απόθξαμε 

ιόγσ ινίκσμεο ηνπ εθθνξεηηθνύ πόξνπ ησλ πεξηπξσθηηθώλ αδέλσλ. Απηά ηα ζπξίγγηα 

νλνκαδνληαη ιδιοπαθή. Οη αδέλεο απηνί βξίζθνληαη κεηαμύ ησλ δύν ζθηγθηήξσλ κπώλ ηνπ 

πξσθηνύ (κύεο πνπ ειέγρνπλ ηηο θελώζεηο) θαη νη νπνίνη εθβάιινπλ ζηε πεξηνρή ηεο 

νδνλησηήο γξακκήο, ηνπ απινύ ηνπ πξσθηνύ. Οηαλ νη αδέλεο απηνί θξάμνπλ ηόηε 

δηνγθώλνληαη, θιεγκαίλνπλ θαη ηειηθά παζαίλνπλ ινίκσμε ε νπνία εμειίζζεηαη ζε 

απόζηημα.  

 

 
 

ΑΠΟΣΗΜΑ 

Τν απόζηεκα βξίζθεη ζπλήζσο δηέμνδν πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ δέξκαηνο ηνπ πξσθηνύ, 

εκθαλίδεηαη κε πόλν, εξπζξόηεηα, δηόγθσζε (πξήμηκν) ή θαη ππξεηό θαη ζπλήζσο κε ηε 

κνξθή  

- πεπιεδπικού αποζηήμαηορ, αλ βξίζθεηαη θνληά ζην πξσθηό                            ή  

- εςθςιζσιακού αποζηήμαηορ αλ επεθηείλεηαη πξνο ηε πεξηνρή ησλ γινπηώλ. Απηά ηα 

ζπξίγγηα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη άκεζα δηόηη ε επέθηαζε ηεο θιεγκνλήο ζην 

ιίπνο ηεο πεξηνρήο ησλ γινπηώλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία επηθίλδπλε θαηάζηαζε, 

ηε γάγγπαινα Fournier.  

Η απηόκαηε ή ρεηξνπξγηθή δηάλνημε ηνπ απνζηήκαηνο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εθηόλσζε 

ηεο θιεγκνλήο. Σε απηή ηε πεξίπησζε ε ηνκή ή ην άλνηγκα ηνπ απνζηήκαηνο κπνξεί λα 

επνπισζεί ή λα παξακείλεη κία κηθξή νπή από ηελ νπνία θαηά θαηξνύο ξέεη ππώδεο πγξό, ην 

εξωηεπικό ζηόμιο. Σε πεξίπησζε πνπ ε θιεγκνλή / ινίκσμε ηνπ πεξηπξσθηηθνύ αδέλα βξεη 

δηέμνδν θαη εζσηεξηθά, δειαδή πξνο ην πξσθηηθό ζσιήλα ή ην νξζό (θαηώηεξν κέξνο ηνπ 

εληέξνπ) ηόηε δεκηνπξγείηαη θαη έλα εζσηεξηθό άλνηγκα, ην εζωηεπικό ζηόμιο. Απηό έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ πεπιεδπικού ζςπιγγίος κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

επηθνηλσλία κε ην έληεξν. 
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ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΤΡΙΓΓΙΟ  

Μεηά ηελ εθηόλσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ απνζηήκαηνο θαη ηε δεκηνπξγία ζπξηγγίνπ 

ζπλήζσο παξακέλεη ε έκκπιζη πςπαπού ςγπού από ην εμσηεξηθό ζηόκην, θαη ιηγόηεξν 

ζπρλά θνπξαλώδνπο πιηθνύ. Εάλ ην εμσηεξηθό άλνηγκα επνπισζεί θαη παξακείλεη ε 

επηθνηλσλία κε ην έληεξν, ην απόζηεκα κπνξεί λα εκθαληζζεί μαλά σο ςποηποπή ηος 

αποζηήμαηορ. Απηό πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη είλαη εάλ ην εμσηεξηθό ζηόκην δελ θξαηεζεί 

αλνηρηό κε θάπνην ηξόπν ηόηε ζπλήζσο θιείλεη κε απνηέιεζκα ν αζζελήο κέζα ζε δηάζηεκα 

εβδνκάδσλ ή κελώλ παξνπζηάδεη ηα ίδηα ζπκπηώκαηα όπσο ν πόλνο, ην πξήμηκν, ε 

εξπζξόηεηα θαη ν ππξεηόο. Απηό ζπκβαίλεη ιόγσ ηεο επηθνηλσλίαο, κέζσ ηνπ εζσηεξηθνύ 

ζηνκίνπ κε ην έληεξν, ην νπνίν ηξνθνδνηεί κε κηθξόβηα ην θιεηζηό ζπξίγγην (ζηε κεξηά ηνπ 

εμσηεξηθνύ ζηνκίνπ) ζπληεξώληαο έηζη ηε σπόνια λοίμωξη.  

Είλαη ραξαθηεξηζηηθό ησλ ζπξηγγίσλ ε κςκλικόηηηα ηων ζςμπηωμάηων πνπ αλαθέξζεθαλ 

ιόγσ ηεο θπθιηθόηεηαο ησλ ππνηξνπώλ ηνπ απνζηήκαηνο, πνπ ζπλήζσο παξνπζηάδνληαη κε 

απμαλόκελν πόλν, ν νπνίνο ππνρσξεί όηαλ ην απόζηεκα αλνίμεη εμσηεξηθά κε έθθξηζε 

πύνπ.  

 

Τν απνηέιεζκα είλαη έλαο θαύινο θύθινο, ν νπνίνο αλ δελ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα θαη 

απνηειεζκαηηθά ηόηε ηα ζπξίγγηα γίλνληαη πεξίπινθα κε διακλαδώζειρ θαη δεςηεποπαθή 

ζςπίγγια, ηα νπνία θαη είλαη δύζθνια αληηκεησπίζηκα.  

 

ΙΙ. ΤΡΙΓΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΗ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ) 

Πεξηεδξηθά ζπξίγγηα κπνξεί λα νθείινληαη θαη ζε άιια αηηία, εθηόο από ηε ινίκσμε ησλ 

πεξηπξσθηηθώλ αδέλσλ, όπσο ε λόζνο ηνπ Crohn’s, ε ππώδεο ηδξαδελίηηδα, ηξαύκα ζηε 

πεξηνρή, ή μέλν ζώκα. Εηλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη θαθνήζεηα ζηε πύειν κπνξεί λα 

εκθαληζηεί κε έθθξηζε πγξνύ / πύνπ ζηε πεξηνρή γύξσ από ηνλ πξσθηό ή ην πεξίλεν. 

Επηζεο ε θαθνήζεηα κπνξεί λα πξνθύςεη θαη από ρξόληα ζπξίγγηα πνπ είηε νθείινληαη ζε 

ινίκσμε ησλ πεξηπξσθηηθώλ αδέλσλ, ζηε λόζν ηνπ Crohn’s ή ζε ππώδε ηδξαδελίηηδα.  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΡΙΓΓΙΩΝ 

Η πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη απηή καηα Parks πνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζεσξία ηεο ινίκσμεο ηνπ πεξηπξσθηηθνύ αδέλα. Κεληξηθήο ζεκαζίαο ζε απηή ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε παίδνπλ νη ζθηγθηήξεο κύεο ηνπ πξσθηνύ:  

1.Τα πην ζπρλά (πεξίπνπ ηα κηζά) είλαη απηά πνπ βξίζθνληαη ανάμεζα ζηοςρ ζθιγκηήπερ. 
2. Τα διαζθιγκηηπιακά (πεξίπνπ ην 30%) είλαη απηά πνπ δηαπεξλνύλ ηνπο ζθηγθηήξεο θαη 
θακηά θνξά ζπλνδεύνληαη θαη κε πξνεθηάζεηο πξνο ηνπο αλειθηήξεο κύεο ηνπ πξσθηνύ. 
3. Τα ςπέπζθιγκηηπιακά (πεξίπνπ ην 20%) ηα νπνία κπνξεί λα ζπλνδεύνληαη θαη από 
ππειηθό απόζηεκα. 
4. Μία κηθξή θαηεγνξία (πεξίπνπ 5%) είλαη ηα εξωζθιγκηηπιακά. 
 

ΔΙΑΓΝΩΗ 

Η δηάγλσζε θαζώο θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπξηγγίσλ βαζίδεηαη ζηελ θπξίσο:                           

α) ζηελ κλινική εκηίμηζη ε νπνία γίλεηαη ζε δύν θάζεηο. Η πξώηε ελώ ν αζζελήο είλαη 

μύπληνο θαη ε δεύηεξε ππό γεληθή αλαηζζεζία.                                                                               

β) ζε ακηινολογικέρ μεθόδοςρ όπσο ην ηξηζδηάζηαην ελδν-νξζηθό ππεξερνγξάθεκα 

(EAUS) θαη ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία ηνπ πεξηλένπ (MRI) 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Οη αξρέο ηεο ζεξαπείαο ησλ πξνεδξηθώλ ζπξηγγίσλ βαζίδνληαη ζην λα ειέγμνπλ ηε ρξόληα 
θιεγκνλή αξρηθώο θαη κεηέπεηηα λα βνεζήζνπλ ζηε ζύγθιεηζε ηνπ ζπξηγγίνπ. Υπάξρνπλ 
πνιιέο ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη θακία κέζνδνο δελ είλαη ηέιεηα.  



Απηό πνπ είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη ιόγσ ηεο ζρέζεο ησλ ζπξηγγίσλ κε ηνπο ζθηγθηήξεο 
κύεο ππέπει να αποθεύγεηαι η διάνοιξη ή αθαίπεζη ηων  ζςπιγγίων (ζςπιγγοηομή ή 
ζςπιγγεκηομή) δηόηη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ππάξρεη πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηνύλ νη 
ζθηγθηήξεο κύεο ζε έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπο κε απνηέιεζκα ηνλ θίλδπλν αθξάηεηαο. Απηό 
ηζρύεη πεξηζζόηεξν από άιιεο πεξηπηώζεηο ζε γπλαίθεο θαζώο θαη ζε πξόζζηα ζπξίγγηα. 
 
1η ΦΑΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΣΟΝ 

Μία άιιε ζεκαληηθή αξρή απνηειεί ν έιεγρνο ηεο ρξόληαο ινίκσμεο δηόηη ε επηθνηλσλία κε ην 

έληεξν ηξνθνδνηεί ηα ζπξίγγηα κε κηθξόβηα ηνπ εληέξνπ ζπληεξώληαο ηε ρξόληα ινίκσμε θαη 

επζύλεηαη γηα ηελ αλαδσπύξσζε (ππνηξνπή) ησλ απνζηεκάησλ. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ 

εηζαγσγή ζηνλ απιό ηνπ ζπξηγγίνπ δηακέζνπ ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ ζηνκίνπ 

ελόο κηθξνύ ζε δηάκεηξν ιάζηηρνπ, ην νπνίν ιέγεηαη ζεηόν (seton). Τν ζεηόλ είλαη καιαθό 

θαη ραιαξό (loose seton) θαη έηζη γίλεηαη θαιά αλεθηό από ηνλ αζζελή. Κξαηώληαο ηνλ απιό 

ηνπ ζπξηγγίνπ αλνηθηό βνεζά ζηελ παξνρέηεπζε (άδεηαζκα) ηνπ κνιπζκέλνπ πγξνύ θαη 

απνηξνπή ηεο επαλεκθάληζεο ηνπ απνζηήκαηνο. Ο ρξόλνο ζεξαπείαο κε ην ραιαξό ζεηόλ 

εμαξηάηαη από ηνλ έιεγρν ηεο ινίκσμεο (όηαλ ην ζπξίγγην ζηεγλώλεη θαη δελ εθξέεη πγξό) θαη 

κπνξεί λα ρξεηαζηεί θάπνηνπο κήλεο.  

 

 
 

2Η ΦΑΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΟ ΥΑΛΑΡΟ ΕΣΟΝ 

Υπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη γηα ηε ζύγθιεηζε ηνπ ζπξηγγίνπ κε πνηθίιν βαζκό επηηπρίαο ε 

θαζεκηά. Είλαη ζεκαληηθό πξηλ ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε κεζόδνπ λα έρεη ειεγρεί ε 

ρξόληα θιεγκνλή θαη λα έρνπλ απνθιεηζηεί νη δηαθιαδώζεηο ησλ ζπξηγγίσλ ή ηα 

δεπηεξνπαζή ζπξίγγηα. 

Οη κέζνδνη απηνί είηε πξνθαινύλ ηνλ απνθιεηζκό ηνπ απινύ ηνπ ζπξηγγίνπ κε:  

 ξάκκα (κέζνδνο LIFT)  

 δεκηνπξγία εγθαύκαηνο (κε ηε κέζνδν laser ή κε ηε κηθξνελδνζθνπηθή κέζνδν 
VAAFT: θαιή κέζνδνο γηα ζπξίγγηα κε δηαθιαδώζεηο)  

 γέκηζκα κε βηνινγηθό πιηθό, ηερληθή πνπ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ζύγθιεηζε ηνπ 
εζσηεξηθνύ ζηνκίνπ κε θξεκλό (flap).    
 

ΑΛΛΕ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Η δεκηνπξγία κπημνού (advancement flap) κεηά από αθαίξεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ζηνκίνπ 

απνηειεί κηά άιιε κέζνδν όπσο θαη ε μεηαηποπή ηος σαλαπού ζεηόν ζε ζθικηό ζεηόν 

(tight seton), ην νπνίν επηηξέπεη ηελ αξγή επνύισζε ηνπ ζπξηγγίνπ, θαη απνηειεί κία θαιή 

θαη αμηόπηζηε κέζνδν επνύισζεο ησλ ζπξηγγίσλ. 
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