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Ξαζήζεηο πξσθηνύ
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Αλαηνκία πξσθηνύ



Αλαηνκία πξσθηνύ

Κεηαβαηηθή δώλε
Anal Transition Zone 

(ATZ)

«ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝΠ» ΞΟΥΘΡΝΠ



Ρα πξσθηηθά θαλάιηα



Αηκάησζε



Ιεκθηθή απνρέηεπζε

Νδνλησηή γξακκή

Δπηπνιήο βνπβσληθνί Ι/Α
Δλ ησ βάζεη βνπβσληθνί (έμσ 

ιαγνλίνπ) Ι/Α

Κεζννξζηθνί Ι/Α
Έζσ ιαγνλίνπ Ι/Α



Xεηξνπξγηθέο Ξαζήζεηο Ξξσθηνύ
Θιηληθή εηθόλα

Ππκπηώκαηα

 Ξόλνο

 Αηκνξξαγία

 Ξξνβνιή 
(Protrusion)

 Γηαξξνή & ιέξσκα 
(Seepage & soilage)

 Θλεζκόο

 Αιιαγέο ζπλεζεηώλ 
εληέξνπ

Πεκεία

 Δπαηζζεζία

 Θιπδαζκόο

 Δξύζεκα

 Τειαθεηή κάδα



Ξόλνο

 Ομύο/ Ακβιύο/ Καύζνο

 Σρεηίδεηαη κε θελώζεηο

 Σπλερήο/ Δηαιείπωλ

 Σρεηίδεηαη κε δξαζηεξηόηεηα

 Σρεηίδεηαη κε αηκνξξαγία

Xεηξνπξγηθέο Ξαζήζεηο Ξξσθηνύ
Θιηληθή εηθόλα



Αηκνξξαγία

 Ζωεξό θόθθηλν/ Σθνύξν αίκα

 Σην ραξηί/ ζηε ιεθάλε ηνπαιέηαο/ 
Αλακεκεηγκέλν κε θόπξαλα 

 Σρεηίδεηαη κε θελώζεηο

 Σρεηίδεηαη κε πόλν

Xεηξνπξγηθέο Ξαζήζεηο Ξξσθηνύ
Θιηληθή εηθόλα



Xεηξνπξγηθέο Ξαζήζεηο Ξξσθηνύ
Θιηληθή εηθόλα

 Απξνζπκία αζζελνύο

 Φόβνο πόλνπ

 Φόβνο δηάγλσζεο θαξθίλνπ

 πεπζπλόηεηα ηαηξνύ

 Άλεζε ηνπ αζζελνύο

 Πηάζε πνπ εκπλέεη ελδηαθέξνλ & 
εκπηζηνζύλε



Xεηξνπξγηθέο Ξαζήζεηο Ξξσθηνύ
Θιηληθή εηθόλα

 Αζζελείο απνδίδνπλ ηα ελνριήκαηα από ηνλ 
πξσθηό ζε αηκνξξντδνπάζεηα

 Απνθιεηζκόο θαθνήζεηαο ζην εγγύο θόινλ

 Νη πεξηζζόηεξνη αζζελείο κε πξσθηνινγηθά 
ελνριήκαηα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε 
πξσθην-νξζνζηγκνεηδνζθόπεζε  θαηά ηνλ 
θιηληθό έιεγρν ή ηε ζεξαπεία ηνπο



Xεηξνπξγηθέο Ξαζήζεηο Ξξσθηνύ
Θιηληθή εηθόλα



Θιηληθή εμέηαζε
Ρνπνζέηεζε αζζελνύο

Ξξελήο

Αξηζηεξή πιαγία ζέζε 
(Simms)



Θιηληθή εμέηαζε

Δπηζθόπεζε



Θιηληθή εμέηαζε

Γαθηπιηθή εμέηαζε



Ξξώθην- νξζν- ζηγκνεηδνζθόπεζε



Xεηξνπξγηθέο Ξαζήζεηο Ξξσθηνύ

 Αηκνξξντδεο 

 Οαγάδα δαθηπιίνπ 

 Ξεξηεδξηθό ζπξίγγην, 
απόζηεκα

 Θνλδπιώκαηα

 Ξξόπησζε νξζνύ

 Αθξάηεηα θνπξάλσλ

 Θύζηε θόθθπγνο

 Ξπώδεο ηδξαδελίηηδα 
(Hidradenitis 
suppurativa)

 Θλεζκόο δαθηπιίνπ

 Λενπιάζκαηα πξσθηνύ



Αηκνξξντδηθή λόζνο

 Αγγεηαθά «καμηιάξηα»

 Αγγεία

 Ππλδεηηθόο ηζηόο

 Ιείεο κπτθέο ίλεο

 Πηαζεξή ηνπνζεζία

 Αξηζηεξή πιαγία

 Γεμηά πξόζζηα

 Γεμηά νπίζζηα
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Αηκνξξντδηθή λόζνο

 EΜΥΡΔΟΗΘΔΠ

 Άπσ ηεο νδνλησηήο γξακκήο

 Ξιαθώδεο επηζήιην (δέξκα)

 Nεπξηθέο απνιήμεηο

 ΔΠΥΡΔΟΗΘΔΠ

 Δγγύο ηεο νδνλησηήο 
γξακκήο

 Θπιηλδξηθό επηζήιην 
(βιελλνγόλνο)

 Απνπζία λεπξηθώλ 

απνιήμεσλ



Διολίσθηση των αιμορροϊδικών «μαξιλαριών», 

χαλάρωση των στηρικτικών ιστών 

(υποβλεννογόνιου συνδετικού & μυός Σeitz)

ΑΡΣΗΡΙΟΥΛΕΒΩΔΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ  (ΟΦΙ κιρσοειδείς ανευρύνσεις φλεβών)

ΤΠΕΡΣΟΝΙΑ σφιγκτήρα 



 Απμεκέλε ελδνθνηιηαθή πίεζε

 Δγθπκνζύλε

 Γπζθνηιηόηεηα

 Άξζε βάξνπο

 Σξόληα πξνζπάζεηα θαηά ηελ θέλσζε



Αηκνξξντδηθή λόζνο
Ππκπηώκαηα

 Αηκνξξαγία

 Ξξόπησζε

 Γηαξξνή/ Ιέξσκα

 Θλεζκόο

 Ππάληα επώδπλεο



Αηκνξξντδηθή λόζνο
Ραμηλόκεζε

Grade I: δελ πξνπίπηνπλ, εκθαλείο ζηελ πξσθηνζθόπεζε
Grade II: απηόκαηε αλάηαμε κεηά ηελ θέλσζε
Grade III: αλάηαμε κε ρεηξηζκνύο
Grade IV: κόληκα ζε πξόπησζε
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Αηκνξξντδηθή λόζνο
Δλδείμεηο γηα επεκβαηηθή ζεξαπεία

 Aπνηπρία
ζπληεξεηηθώλ κέζσλ

 Γίαηηα πςεινύ 
ππνιείκκαηνο

 γξά

 Ππκπιεξώκαηα ηλώλ

 παθηηθά/ Καιαθηηθά 

θνπξάλσλ

 Ππλερηδόκελα ζπκπηώκαηα

 Αηκνξξαγία

 Ξξόπησζε

 Θλεζκόο/ εξεζηζκόο

 Ξόλνο

 Γηαξξόή & ιέξσκα

 Γπζθνιία πγηεηλήο
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Αηκνξξντδηθή λόζνο
Σεηξνπξγηθή ζεξαπεία

Αηκνξξντδεθηνκή

Ferguson

Milligan-Morgan



Αηκνξξντδηθή λόζνο
Σεηξνπξγηθή ζεξαπεία

Αηκνξξντδνπεμία κε θπθιηθό αλαζηνκσηήξα
(Stapled hemorrhoidopexy, Procedure for Prolapsed 

Hemorrhoids, PPH, Ρερληθή Longo)



πεξερνγξαθηθά θαζνδεγνύκελε απνιίλσζε αηκνξξντδηθώλ

αγγείσλ 
(Doppler-guided hemorrhoidal artery ligation, DG-HAL) ή 

δηαπξσθηηθή απαγγείσζε αηκνξξνΐδσλ 
(Transanal hemorrhoidal dearterialization, THD)



Αζθενείς Α΄ Προπαιδεσηικής Χειροσργικής Κλινικής ΕΚΠΑ



Αηκνξξντδηθή λόζνο
Θξνκβσκέλε εμσηεξηθή αηκνξξνΐδα

Ξξώηεο 72 ώξεο

Διιεηπηηθή ή πεξηκεηξηθή εθηνκή

Κεξηθή εθηνκή 

ή απιή εθθέλσζε ζξόκβνπ: γεληθά αλαπνηειεζκαηηθή

Πύγθιεηζε κε απνξνθήζηκν ξάκκα ή αλνηθηό ηξαύκα



Οαγάδα πξσθηνύ

 Γπλαίθεο
 90% νπηζζίσο

 10% πξνζζίσο

 Males
 99% νπηζζίσο

 1% πξνζζίσο

 Άπσ ηεο νδνλησηήο 
γξακκήο

 Άλδξεο >> Γπλαίθεο



Οαγάδα πξσθηνύ

 Άηππε ζέζε
 Crohn’s

 Θαθνήζεηα

 Φπκαηίσζε

 Πύθηιε

 CMV

 HIV

 Tξαύκα



Οαγάδα πξσθηνύ

 Tξαύκα

 Νγθώδε, ζθιεξά θόπξαλα

 Γηάξξνηεο

 πεξηνληθόο/ ππεξπιαζηηθόο
ζθηγθηήξαο

 Κεησκέλε αηκαηηθή ξνή/ ηζραηκία



Οαγάδα πξσθηνύ
Ππκπηώκαηα

 Ξόλνο

 Ππαζκόο

 Αηκνξξαγία

 Γηαξξνή/ ιέξσκα

 Γύζθνιε θέλσζε



Οαγάδα πξσθηνύ
Σξόληα

 Ππλνδόο δεξκαηηθή πηπρή

 πεξηξνθηθή ζειή

 Eθηεζεηκέλνο έζσ ζθηγθηήξαο

 πεξπιαζηηθόο έζσ ζθηγθηήξαο

 Ξξσθηηθή ζηέλσζε

 Ππξίγγην



Οαγάδα πξσθηνύ

Αληηκεηώπηζε

 Ππκπησκαηηθή

 Δδξόινπηξα

 Καιαθηηθά θνπξάλσλ

 Αλαιγεηηθά

 Αινηθή NTG

 Botox 

 Ξιαγία έζσ 
ζθηγθηεξνηνκή

 Ξξσθηνπιαζηηθή κε 
δεξκαηηθό θξεκλό

 Δθηνκή ξαγάδαο

 Γηαζηνιέο 

(ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ 
ΑΞΝΦΔΦΝΛΡΑΗ)



Οαγάδα πξσθηνύ
Κεξηθή πιαγία έζσ ζθηγθηεξνηνκή



Οαγάδα πξσθηνύ
Ξξσθηνπιαζηηθή κε πξνώζεζε δεξκαηηθνύ θξεκλνύ
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Ξεξηπξσθηηθά απνζηήκαηα
Αηηηνινγία

Ρν πεξηπξσθηηθό απόζηεκα είλαη απνηέιεζκα ηεο απόθξαμεο 
ηνπ εθθνξεηηθνύ πόξνπ ησλ πξσθηηθώλ αδέλσλ 

(θξππηναδελίηηδα) 
από ηελ ελζθήλσζε θνπξαλώδνπο πιηθνύ 

ή ιόγσ νηδήκαηνο ηνπ ζηνκίνπ ησλ πόξσλ από ηξαπκαηηζκνύο

 Θξππηναδεληθή
(Cryptoglandular)

 Ca

 Crohn’s

 Μέλν ζώκα

 Ρξαύκα

 Σεηξνπξγηθή επέκβαζε

 Αθηηλνβνιία

 Φπκαηίσζε

 Aθηηλνκύθσζε

 Αθξνδίζην 
ιεκθνθνθθίσκα (LGV)



Ξεξηπξσθηηθά απνζηήκαηα
Θιηληθή εηθόλα

 Έληνλνο πξσθηηθόο θαη 
πεξηπξσθηηθόο πόλνο, 
ζπλήζσο ζπλερήο θαη 
παικηθόο, πνπ 
επηδεηλώλεηαη θαηά ηελ 
αθόδεπζε θαη ηηο 
θηλήζεηο ηνπ αζζελνύο

 Ξπξεηόο

 Δπίζρεζε νύξσλ

 Πηελ πεξηπξσθηηθή ρώξα 
ή θαη θαηά ηελ (επώδπλε) 
δαθηπιηθή εμέηαζε, 
ςειαθεηή επαίζζεηε 
κάδα (θιπδάδνπζα)



Ξεξηπξσθηηθά απνζηήκαηα
Ραμηλόκεζε

20%
18%

60%

2%



Ξεξηπξσθηηθά απνζηήκαηα
Αληηκεηώπηζε

ΓΗΑΛΝΗΜΖ & ΞΑΟΝΣΔΡΔΠΖ



Ξεξηπξσθηηθά ζπξίγγηα

Ρν πεξηεδξηθό ζπξίγγην απνηειεί έλα ρξόλην θιεγκνλώδε πόξν 
κε ην έζσ ζηόκηό ηνπ ζηελ νδνλησηή γξακκή, αληίζηνηρα 

ζηε ζέζε ηνπ θιεγκαίλνληνο πξσθηηθνύ αδέλα 
θαη ην έμσ ζηόκηό ηνπ ζην πεξηπξσθηηθό δέξκα

 Από ην ηζηνξηθό επεηζόδηα 
απνζηεκάησλ πνπ 
παξνρεηεύζεθαλ απηόκαηα ή 
ρεηξνπξγηθά. 

 Βιελλνππώδεηο ή θαη 
θνπξαλώδεηο εθθξίζεηο από 
ην έμσ ζηόκην. 

 Ππξηγγώδεο πόξνο ζπρλά 
ςειαθεηόο σο δηαθξηηή 
ζθιεξία. 

 Θλεζκόο θαη δεξκαηίηηδα 
από ηηο εθθξίζεηο.



• Type I

Κεζνζθηγθηεξηαθό 70%

• Type II

Γηαζθηγθηεξηαθό 23%

• Type III

πεξζθηγθηεξηαθό 5%

• Type IV

Eμσζθηγθηεξηαθό 2%

Ξεξηπξσθηηθά ζπξίγγηα
Ραμηλόκεζε



Ξεξηπξσθηηθά ζπξίγγηα
Δλδνπξσθηηθό ππεξερνγξάθεκα

ΚRI



Ξεξηπξσθηηθά ζπξίγγηα
Σεηξνπξγηθή ζεξαπεία



Ξεξηπξσθηηθά ζπξίγγηα
Θαλόλαο ησλ Salmon-Goodsall



Ξεξηπξσθηηθά ζπξίγγηα
Σεηξνπξγηθή ζεξαπεία

ΠΟΗΓΓΝΡΝΚΖ



Ξεξηπξσθηηθά ζπξίγγηα
Σεηξνπξγηθή ζεξαπεία

Seton



Seton
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Ξεξηπξσθηηθά ζπξίγγηα
Σεηξνπξγηθή ζεξαπεία

Bιελλνγνληθόο θξεκλόο



Ξεξηπξσθηηθά ζπξίγγηα
Σεηξνπξγηθή ζεξαπεία

Απνιίλσζε κεζνζθηγθηεξηαθήο κνίξαο ζπξηγγώδνπο πόξνπ
Ligation of Intersphincteric Tract, LIFT



Αζθενείς Α΄ Προπαιδεσηικής Χειροσργικής Κλινικής ΕΚΠΑ



Ξξόπησζε νξζνύ
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Ξξόπησζε νξζνύ

Θνηιηαθέο πξνζπειάζεηο



Ξξόπησζε νξζνύ

Ξεξηλετθέο πξνζπειάζεηο



Αθξάηεηα θνπξάλσλ

Αηηηνινγία

 Τεπδναθξάηεηα

 Αθξάηεηα από 
ππεξπιήξσζε

 Γηαξξντθά ζύλδξνκα

 Θαθώζεηο ζθηγθηήξα
 Καηεπηηθέο

 Νξζνπξσθηηθέο 
επεκβάζεηο

 Tξαπκαηηθέο

 Λεπξνινγηθέο 
δηαηαξαρέο ππειηθνύ 
εδάθνπο

 Αηδνητθή λεπξνπάζεηα



Αθξάηεηα θνπξάλσλ

Θάθσζε ζθηγθηεξηαθνύ κεραληζκνύ

Καηεπηηθέο θαθώζεηο, νξζνπξσθηηθέο επεκβάζεηο, ηξαύκαηα

 Γπζιεηηνπξγία αηδνητθνύ λεύξνπ

Καηεπηηθέο θαθώζεηο, Π.Γ., αθηηλνβνιία, ηξαύκαηα Π.Π.

Ιεπηόο, αδύλακνο ζθηγθηήξαο

Ηδηνπαζήο αθξάηεηα

Ξαζήζεηο ΓΔΠ

Φιεγκνλώδεηο λόζνη εληέξνπ

Γπζθνηιηόηεηα, θνπξόζηαζε, δηαξξντθά ζύλδξνκα

Πύλδξνκν Δπεξέζηζηνπ Δληέξνπ



Αιιεινεπηθαιππηόκελε ζθηγθηεξνπιαζηηθή

Αζθενείς Α΄ Προπαιδεσηικής Χειροσργικής Κλινικής ΕΚΠΑ



Γηέγεξζε ηεξώλ λεύξσλ 
(Sacral nerve stimulation, SNS)

 Tνπνζέηεζε ειεθηξνδίνπ ζην ηεξό ηξήκα Η3 

 Διάρηζηε λνζεξόηεηα

 Δπηηπρία: έσο 90%

 Δπηπινθέο: ινίκσμε, κεηαηόπηζε

 Κεραληζκόο δξάζεο: αβέβαηνο



Νμπηελή θνλδπιώκαηα

 Πεμνπαιηθά κεηαδηδόκελα
 Human papilloma virus
 66 ηύπνη
 Tύπνη 16 & 18 

 Γπζπιαζία
 Θαθνήζεηα

 1.000.000 λέεο 
πεξηπηώζεηο εηεζίσο



Νμπηελή θνλδπιώκαηα

 Νξαηέο/ ςειαθεηέο βιάβεο
 Θλεζκόο
 Γηαβξνρή
 Αηκνξξαγία
 Αίζζεκα ζπλερνύο ύγξαλζεο

 Νκνθπιόθηινη άλδξεο
 Ξξσθηηθή ζεμνπαιηθή 

επαθή
 Αλνζνθαηαζηνιή
 HIV



Νμπηελή θνλδπιώκαηα

 Θαπζηηθνί 
παξάγνληεο
 Podophyllin
 Bichloroacetic acid
 Trichloroacetic acid

 Σεηξνπξγηθή
 Eθηνκή
 Θαπηεξηαζκόο
 Laser 
 Θξπνζεξαπεία

 Αλνζνζεξαπεία

 Aπηόινγα εκβόιηα

 Imiquamod (Aldara)

 Interferon

 Σεκεηνζεξαπεπηηθά

 5-FU

 Bleomycin

 Thiotepa

Αληηκεηώπηζε



Θύζηε θόθθπγνο

 Γαζπηξπρηζκόο
 Σξόλην ηξαύκα
 Βαζεηά κεζνγινπηηαία ζρηζκή



 Δθηνκή πόξσλ ζπξηγγίσλ

 Θπζηνηνκή

 Δπξεία εθηνκή
 Κε ή ρσξίο ζύγθιεηζε 

 Κεξηθή ζύγθιεηζε 
(καξζηπνπνίεζε)

 Γεκηνπξγία θξεκλώλ

 Ρερληθέο θαηάξγεζεο 
κεζνγινπηηαίαο ζρηζκήο 
(πιάγηα ζύγθιεηζε/ ηερληθέο 
Karydakis, Bascom)

Θύζηε θόθθπγνο
Θεξαπεία



Θύζηε θόθθπγνο
Θεξαπεία

Η ηετνική ηης αζύμμεηρης ζύγκλειζης ηης μεζογλοσηιαίας ζτιζμής 
από ηο Γ. Θεοδωρόποσλο για ηη θεραπεία ηης κύζηης κόκκσγος



Ξπώδεο ηδξαδελίηηδα

 Ξαρπζαξθία
 Απμεκέλε εθίδξσζε
 Καύξε θπιή
 Mεραληθόο εξεζηζκόο
 Ρνπηθό ηξαύκα

 γηεηλή

 Aληηβηνηηθά

 Ξαξνρέηεπζε 
απνζηεκάησλ

 Δπξεία εθηνκή

 Γηάλνημε ζπξηγγσδώλ 
πόξσλ



Θλεζκόο 
πξσθηηθνύ δαθηπιίνπ

 Διαπποή βλένναρ

 Πηωσή ςγιεινή

 Υπεπβολικό καθάπιζμα

-Σαπούνια,αλοιθέρ,

απώμαηα

 Διαιηηηικοί παπάγονηερ

- Καθεΐνη

- Κίηπο

- Toμάηερ

- Μπασαπικά

- Μπύπα

 Πασςζαπκία/ζηενά εζώποςσα

 Οπθοππωκηική παθολογία

 Διαπποϊκέρ καηαζηάζειρ

 Ακηινοθεπαπεία

 Δεπμαηολογικέρ καηαζηάζειρ

 Πεπιππωκηικέρ λοιμώξειρ

 Σςζηημαηικέρ νόζοι

 Φάπμακα

 Iδιοπαθήρ

 Aλλαγέρ ζςνηθειών ςγιεινήρ

 Διαιηηηικοί σειπιζμοί

 Αύξηζη όγκος κοππάνων

 Θεπαπεία ςποκείμενων νόζων

 Χειποςπγική διόπθωζη οπθοππωκηικών παθήζεων

 Αποθςγή ξςζίμαηορ



Ca πξσθηηθνύ θαλαιηνύ

Eπιδερμοειδές (85%)

Ακανθοκυτταρικό (63%)

Μεγαλοκυτταρικό κερατινοποιημένο

Μεταβατικού επιθηλίου (23%)

Κλοακογενές- Βασαλοειδές

Μεγαλοκυτταρικό μη κερατινοποιημένο

Αδενοκαρκίνωμα (10-15%)

Κακόηθες μελάνωμα

άρκωμα



Ca πξσθηηθνύ νξίνπ

Ακανθοκυτταρικά

Bασικοκυτταρικά

υμπεριφέρονται και έως πρόσφατα 

ταξινομούνταν ως καρκίνοι δέρματος

Νόσος Paget

Eνδοεπιθηλιακό αδενοκαρκίνωμα 

Πρωτοπαθές (κύτταρα με διαφοροποίηση 

ιδρωτοποιών αδένων)

Από ενδοεπιθηλιακή επέκταση αδενοκαρκινώματος ορθού ή πρωκτικών 

αδένων

Νόσος Bowen

Ca in situ

Από ην ηξηρνθόξν δέξκα πέξαλ ηνπ πξσθηνδέξκαηνο έσο 5 εθ 
πέξημ ηνπ πξσθηηθνύ νξίνπ



Αίηηα – παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ηόο αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ (Ζuman Papilloma Virus, HPV)

Saraiya et al, J Natl Cancer Inst. 2015



Aζζελείο Α΄Ξξνπαηδεπηηθήο Σεηξνπξγηθήο Θιηληθήο



Ca πξσθηνύ- Αξρηθή εθηίκεζε & ζηαδηνπνίεζε
Δακτυλική εξέταση

Πρωκτο-ορθοσκόπηση

Κολονοσκόπηση (15% σύγχρονοι ορθοκολικοί Ca)

Εκτίμηση βουβωνικών λεμφαδένων

FNA ή βιοψία εάν κλινικά ψηλαφητοί 

ή >1 εκ (CT, MRI)

Βιοψία (εξέταση υπό αναισθησία-EUA)

CT θώρακος

CT ή MRI άνω-κάτω κοιλίας

HIV testing, CD4 count

υναίνεση ασθενούς

CD4 count <200: χειρότερη πρόγνωση (έναρξη HAART)

Γυναίκες: πυελική εξέταση για αποκλεισμό γυναικολογικής 

πρωτοπαθούς κακοήθειας

PET/CT 
Mπορεί να υπερσταδιοποιήσει 17% των Λ/Α(-) SCCA



Θεξαπεία εθινγήο: ρεκεηνζεξαπεία κε κηηνκπθίλε-C θαη 5-FU
ζε ζπλδπαζκό κε αθηηλνζεξαπεία (πξσηόθνιιν Nigro)
Σε ππνηξνπή ηεο λόζνπ ή ζε παξνπζία ππνιεηπόκελεο λόζνπ:
θνηιηνπεξηλετθή εθηνκή

Α. Αθαλζνθπηηαξηθό θαξθίλσκα πξσθηνύ 
πνπ δελ αληαπνθξίζεθε ζηελ αθηηλνβνιία

Β. Ξαξαζθεύαζκα κεηά από 
επξεία εμσαλειθηεξηαθή θνηιηνπεξηλετθή εθηνκή.

Γ. Ξεξηλετθό έιιεηκκα πνπ απέκεηλε (βέιε), 
ην νπνίν δελ κπνξεί λα ζπγθιεηζηεί

θαηά πξώην ζθνπό
Γ. Γεκηνπξγία θάζεηνπ κπνδεξκαηηθνύ θξεκλνύ 

νξζνύ θνηιηαθνύ 
(Vertical Rectum Abdominis Muscle, 

VRAM flap) 
γηα ηελ θάιπςε ηνπ πεξηλετθνύ ειιείκκαηνο 

Δ. Γηεγρεηξεηηθή άπνςε θηλεηνπνηεκέλνπ
κπνδεξκαηηθνύ θξεκλνύ νξζνύ θνηιηαθνύ

Ε. Ξιήξσζε θαη θάιπςε 
ηνπ πεξηλετθνύ ειιείκκαηνο

κε ηνλ θξεκλό (βέιε)

Αζθενής Α΄ Προπαιδεσηικής Χειροσργικής Κλινικής ΕΚΠΑ


