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Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

 
Η διαταραχή στη διαφοροποίηση του γεννητικού συστήµατος είναι πολύπλοκο 
πρόβληµα του οποίου η λύση έχει επείγοντα χαρακτήρα. Κύρια διαγνωστικά 
µέσα είναι η διερεύνηση πιθανών βιοχηµικών και χρωµοσωµιακών εκτροπών 
από το φυσιολογικό και η διερεύνηση της µορφολογίας των έσω γεννητικών 
οργάνων. Η απόφαση για την επιλογή του είδους της διορθωτικής χειρουργικής 
επέµβασης και του χρόνου της εκτέλεσης αυτής παραµένει δύσκολη. Στις περισ-
σότερες περιπτώσεις, η διορθωτική εγχείρηση στη βρεφική ηλικία έχει ορισµένα 
πλεονεκτήµατα όπως η δυνατότητα κοινωνικής προσαρµογής του παιδιού, η 
αποδοχή του από την οικογένεια και η ικανοποίηση της επιθυµίας των γονέων 
να µη διαφέρει το παιδί τους από τα φυσιολογικά παιδιά. Υπάρχουν όµως και 
µειονεκτήµατα που απορρέουν από την αδυναµία µας να προβλέπουµε για την 
ενήλικο ζωή, ποια θα είναι η ψυχολογική κατάσταση του ατόµου και ποια θα εί-
ναι τα λειτουργικά αποτελέσµατα της χειρουργικής επέµβασης και ενδεχοµένως 
η ανάγκη πρόσθετης βελτιωτικής επανεγχείρησης.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΑΥΤΩΝ

Ο χειρουργός πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τις ακόλουθες παραµέτρους στην 
απόφαση για εγχείρηση, οι οποίες είναι:
 1.  Η διάγνωση: Η έγκαιρη διάγνωση δεν συνεπάγεται και άµεση χειρουργική 
αντιµετώπιση. 

 2.  Η γονιµότητα: Η δυνατότητα γονιµότητας θα πρέπει να ληφθεί υπ΄όψη στην 
επιλογή του φύλου και τις συνακόλουθες χςειρουργικές παρεµβάσεις. 

 3.  Ο φαλλός: Το µέγεθος του φαλλού παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιλογή 
του φύλου ανατροφής και του είδους της χειρουργικής αντιµετώπισης. 

 4.  Η επίδραση της τεστοστερόνης: Η τεστοστερόνη είναι ένας παράγοντας 
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που επιδρά στη διαµόρφωση της ταυτότητας του φύλου και πρέπει να λαµ-
βάνεται υπόψη πιθανή προηγηθείσα επίδρασή της στον εγκέφαλο.

 5.  Οι στόχοι της χειρουργικής επέµβασης: Κύριο µέληµα δεν είναι µόνο η 
µορφολογική αποκατάσταση των γεννητικών οργάνων αλλά και η πρόβλε-
ψη σε αµφότερα τα φύλα για τις δυνατότητες: α) διαµόρφωσης γεννητικών 
οργάνων µε φυσιολογικές διαστάσεις και δυνατότητες για επιτέλεση της 
γεννητικής επαφής, β) διατήρησης των νευρικών κλάδων κατά την εγχείρη-
ση προς εξασφάλιση του σεξουαλικού ερεθισµού, γ) διαφύλαξης της γο-
νιµότητας στην περίπτωση που η κατάσταση των έσω γεννητικών οργάνων 
την καθιστά εφικτή.

 Κατωτέρω γίνεται βραχύτατη περιγραφή, κυρίως από κλινικής πλευράς των 
γνωστών ανωµαλιών στη διαµόρφωση του γεννητικού συστήµατος και αναφέ-
ρεται αντίστοιχα το είδος της χειρουργικής αντιµετώπισης αυτών(1):

1) Θήλυς ψευδερµαφροδιτισµός 

Η συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων (congenital adrenal hyperplasia) είναι 
η συχνότερη αιτία αµφίβολων γεννητικών οργάνων στα νεογνά και αφορά κυρί-
ως αρρενοποίηση των έξω γεννητικών οργάνων θήλεων νεογνών. Σπάνια αίτια 
ανάλογης αρρενοποίησης των έξω γεννητικών οργάνων θήλεων νεογνών είναι η 
λήψη φαρµάκων κατά την κύηση και όγκοι εκκρίνοντες ανδρογόνα. Η χειρουρ-
γική αντιµετώπιση αφορά πλαστική της κλειτορίδας και πλαστική του κόλπου.

2) Άρρην ψευδερµαφροδιτισµός

 Χαρακτηρίζεται από τον συνδυασµό όρχεων µε αµφίβολα γεννητικά όργανα 
µη αντιστοιχούντα στον άρρενα γονότυπο. Οφείλεται, πιο συχνά σε ανεπαρκή 
ανταπόκριση των ιστών στην τεστοστερόνη ή σε ελαττωµατική σύνθεση τεστο-
στερόνης από τα κύτταρα Leydig.
 Στην ανεπαρκή ανταπόκριση των ιστών στην τεστοστερόνη περιλαµβάνονται: 
α) το σύνδροµο πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνα (complete androgen 
insensitivity syndrome ή “testicular feminization”), και β) το σύνδροµο µερικής 
αντίστασης στα ανδρογόνα (partial androgen insensitivity syndrome).
 Όσον αφορά στην παραγωγή τεστοστερόνης, περιλαµβάνονται: α) η υποπλα-
σία των κυττάρων Leydig, και β) τα ελλείµµατα στη βιοσύνθεση τεστοστερόνης 
στα κύτταρα Leydig και η επίδρασή τους στην αρρενοποίηση κατά την εµβρυϊκή 
ζωή. Οι διαταραχές αυτές έχουν αναφερθεί αναλυτικά σε προηγούµενο κεφά-
λαιο.
 Υποπλασία των κυττάρων Leydig: Οφείλεται σε έλλειµµα του υποδοχέα hCG/
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LH των κυττάρων. Τα έξω γεννητικά όργανα είναι θήλεως µε κόλπο βραχύ και τυ-
φλό. Οι όρχεις είναι σε θέση ενδοκοιλιακή ή βουβωνική. Περιγράφεται και ατελής 
κλινική µορφή µε υποσπαδιακό µικροπεϊσµό σε συνδυασµό επίσης µε κρυψορχία. 
Οι σπερµατικοί πόροι και οι επιδιδυµίδες είναι υποπλαστικά. Ιστολογικώς τα κύτ-
ταρα Leydig είναι αραιά ή δυσδιάκριτα. Χειρουργική αντιµετώπιση: εξαρτάται από 
την εµφάνιση των έξω γεννητικών οργάνων και το φύλο ανατροφής.
 Ελλείµµατα στη βιοσύνθεση τεστοστερόνης: Οι χειρουργικές θεραπείες σε 
περίπτωση ανεπαρκούς σύνθεσης της τεστοστερόνης είναι οι κατωτέρω: 
 Α)  Στη συγγενή λιποειδική επινεφριδική υπερπλασία µε φαινότυπο θήλεως: 

αφαίρεση των όρχεων, 
 Β)  Στην ανεπάρκεια της 3β-υδροξυστεροειδούς δεϋδρογενάσης: διόρθωση 
του υποσπαδία, 

 Γ)  Στην ανεπάρκεια της 17α-υδροξυλάσης και 20-λυάσης: διόρθωση του υπο-
σπαδία, 

 ∆)  Στην ανεπάρκεια της 17β-υδροξυστεροειδούς δεϋδρογενάσης: εγχείρηση 
αρρενοποίησης, 

 Ε)  Στην ανεπάρκεια της 5α-αναγωγάσης – ανάλογα µε το µέγεθος του φαλ-
λού: εγχείρηση αρρενοποίησης ή θηλεοποίησης.

Σύνδροµο πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνα (Complete Androgen 
Insensitivity Syndrome – CAIS). Από χειρουργικής πλευράς, η αντιµετώπιση του 
συνδρόµου συνίσταται σε εκτοµή των όρχεων. Η εγχείρηση προτιµάται να γίνε-
ται κατά την εφηβική ηλικία για να υπάρχει χρόνος επίδρασης οιστρογόνων για 
ανάπτυξη των µαστών.
 Σύνδροµο µερικής αντίστασης στα ανδρογόνα (PAIS). Είναι δύσκολη η δι-
άγνωση και θεωρείται ότι σηµαντική αναλογία ασθενών µε άρρενα ψευδερµα-
φροδιτισµό ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Κλινικώς παρουσιάζουν ευρύ φαι-
νοτυπικό φάσµα κυµαινόµενο από υποσπαδία και κρυψορχία έως κλειτοριδική 
υπερτροφία σε συνδυασµό µε κόλπο. Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται ανα-
λόγως σε θηλεοποίηση µε εκτοµή των όρχεων, η οποία πρέπει να γίνεται έγκαιρα 
στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται, προ της εµφάνισης σηµείων αρρενοποίησης 
στην εφηβεία όπως η βαθιά φωνή, ή σε αρρενοποίηση µε διόρθωση του υπο-
σπαδία, εφόσον το µέγεθος του πέους κρίνεται ικανοποιητικό, και ορχεοπηξία. 
Η µακροχρόνια παρακολούθηση είναι αναγκαία λόγω του κινδύνου κακοήθους 
εξαλλαγής.
 Στον άρρενα ψευδερµαφροδιτισµό κατατάσσεται και το σύνδροµο παραµονής 
των µυλλεριανών πόρων, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αµφίβολα έξω γεν-
νητικά όργανα. Οι ασθενείς µπορεί να είναι γόνιµοι. ∆ιαγιγνώσκεται στην παιδική 
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ηλικία ή την ενήλικο ζωή κατά τη διάρκεια εγχείρησης βουβωνοκήλης όταν στον 
κηλικό σάκο ανευρίσκονται µήτρα ή ωαγωγοί. Οι όρχεις βρίσκονται στο ίδιο 
ηµιόσχεο και ιστολογικώς έχουν φυσιολογική υφή. Κρυψορχία παρατηρείται σε 
20% των περιπτώσεων. Εάν δεν γίνει έγκαιρα ορχεοπηξία, προοδευτικά οι όρχεις 
ατροφούν και παρουσιάζουν ιστολογικές αλλοιώσεις ως επί κρυψορχίας. Οι επι-
διδυµίδες είναι φυσιολογικές και οι σπερµατικοί πόροι βραχείς, µε πορεία κατ’ε-
παφήν µε το τοίχωµα της µήτρας, η οποία παραµένει ατροφική µετά την εφηβική 
ηλικία λόγω ελλείψεως οιστρογονικού ερεθίσµατος. Ο κόλπος είναι υποτυπώδης 
και εκβάλλει στο κέντρο του σπερµατικού λοφιδίου. Χειρουργικώς αντιµετωπίζε-
ται µε αφαίρεση του κεντρικού µέρους της µήτρας και σαλπίγγων, προστατεύο-
ντας κατά την εγχείρηση την ακεραιότητα των σπερµατικών πόρων.

3) Αληθής ερµαφροδιτισµός

Οι περισσότερες περιπτώσεις αληθούς ερµαφροδιτισµού δεν έχουν κληρονο-
µικό χαρακτήρα. Οι γονάδες είναι ωοθηκόρχεις µε µωσαϊκά καρυοτύπων, συ-
νήθως 46ΧΧ/46ΧΥ και 47ΧΧΥ/46ΧΥ. Θεωρείται ότι σε µερικές περιπτώσεις 
η χρωµοσωµική εικόνα µπορεί να είναι αποτέλεσµα διπλής γονιµοποίησης ή 
συνένωσης δύο ζυγωτών αντιθέτου φύλου. Η συνύπαρξη ορχικού ιστού µε γνή-
σιο 46/ΧΧ καρυότυπο όπως και ωοθηκικού ιστού µε γνήσιο 46/ΧΥ καρυότυπο 
αποτελούν αντικείµενο έρευνας.
 Η κλινική εικόνα συνηθέστερα είναι άρρενος µε φαλλό που παρουσιάζει κάµ-
ψη και ουρογεννητικό πόρο που εκβάλλει σε υποσπαδιακή θέση ή άλλοτε εκ-
δηλώνεται µε εικόνα αµφίβολων έξω γεννητικών οργάνων. Στη διάγνωση ρόλο 
έχουν η λαπαροσκόπηση και η βιοψία των γονάδων. Χειρουργική αντιµετώπιση: 
Σε περιπτώσεις επιλογής του άρρενος φύλου γίνεται υστερεκτοµή, εκτοµή των 
γονάδων ή διατήρηση γονάδας µε κυρίαρχο το ορχικό στοιχείο αφαιρώντας 
το ωοθηκικό µέρος, καθήλωση της γονάδας στο όσχεο, πλαστική υποσπαδία 
(ευθειασµός του φαλλού και ουρηθροπλαστική) και πλαστική µείωσης της γυναι-
κοµαστίας. Σε περιτπώσεις επιλογής της θηλεοποίησης, διατηρούνται η µήτρα, 
οι ωαγωγοί και οι γονάδες µε κυρίαρχο το ωοθηκικό στοιχείο αφαιρώντας το 
ορχικό µέρος και ακολουθεί πλαστική θηλεοποίησης, ήτοι κλειτοριδοπλαστική 
και κολποπλαστική.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΗΛΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι χειρουργικές επεµβάσεις ορχεκτοµής, υστερεκτοµής, διαφόρων πλαστικών 
υποσπαδία κ.α. που ήδη αναφέρθηκαν, έχουν µεγάλο εύρος ενδείξεων πέραν 
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του ερµαφροδιτισµού, εκτελούνται συχνότατα στην καθηµερινή πράξη και ως εκ 
τούτου η εκτενής αναφορά σε αυτές είναι άσκοπη. Ως εκ τούτου οι επεµβάσεις 
αρρενοποίησης είναι ανάλογες εκείνων για περινεϊκό υποσπαδία και κρυψορχία. 
Αποκλειστικότητα στη χειρουργική του ερµαφροδιτισµού έχει η θηλεοπλαστική 
µε πλαστική της κλειτορίδας και κολποπλαστική. Η εγχείρηση γίνεται συνήθως 
στη βρεφική ηλικία, παρά το γεγονός ότι πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 
υπάρχουν εξίσου στην επιλογή είτε της βρεφικής είτε της εφηβικής ηλικίας. Πλε-
ονεκτήµατα στη βρεφική ηλικία είναι η έγκαιρη ανατοµική αποκατάσταση των 
γεννητικών οργάνων, ο συσχετισµός της µε την ανατροφή του παιδιού σύµφωνα 
µε το φύλο του και η αποφυγή πιθανού ψυχολογικού τραύµατος απότοκου της 
χειρουργικής επέµβασης. Μειονεκτήµατα είναι η αδυναµία παραχώρησης της 
συγκατάθεσης της ασθενούς για την εγχείρηση, η πιθανότητα ανάγκης για βελ-
τιωτική επανεγχείρηση κολποπλαστικής σε µεγαλύτερη ηλικία και η πιθανότητα 
σύγκρουσης της θηλεοποίησης µε την ψυχολογία του ατόµου.

1) Κλειτοριδοπλαστική

Οι ανατοµικές γνώσεις µας έχουν εµπλουτιστεί µε νεώτερες µελέτες της κλειτο-
ρίδας σε έµβρυα και σε ανατοµικά παρασκευάσµατα ενηλίκων όσον αφορά στη 
διαµόρφωση αυτής, τη νεύρωση δια του αιδοιϊκού νεύρου και την αισθητική νευ-
ρική συνάφεια της ουρήθρας και του παρακείµενου στυτικού ιστού(2,3). Το αιδοι-
ϊκό νεύρο διερχόµενο κάτω του ηβικού οστού χορηγεί σηραγγώδη και ραχιαίο 
κλάδο, σχηµατίζοντας πυκνό δίκτυο στη ραχιαία και τις πλάγιες επιφάνειες του 
σώµατος της κλειτορίδας και πυκνό δίκτυο διατιτραινόντων κλάδων στη ραχιαία 
επιφάνεια της βαλάνου(3). Η προφύλαξη και διατήρηση της ακεραιότητας της 
νεύρωσης κατά την εγχείρηση αποτελεί κύριο µέληµα του χειρουργού.
 Μείωση του µεγέθους της κλειτορίδας επιτυγχάνεται είτε µε συρρίκνωση των 
σηραγγωδών σωµάτων χρησιµοποιώντας δύο πλάγιες ραφές δεξιά και αριστερά 
υπό την πορεία του αγγειονευρώδους δικτύου και καθηλώνονται τα σηραγγώδη 
σώµατα στο περιόστεο υπό την ηβική σύµφυση(4), είτε µε επέµβαση αφαίρεσης 
µέρους των σηραγγωδών σωµάτων και µείωσης του µήκους αυτών. Στην εγχεί-
ρηση αφαίρεσης και µείωσης θα αναφερθούµε διότι το φαινόµενο των επώδυ-
νων στύσεων µετά εγχείρηση συρρίκνωσης δεν παρατηρείται.
 Στόχος της κλειτοριδοπλαστικής αφαίρεσης και µείωσης του µήκους των ση-
ραγγωδών σωµάτων είναι η επίτευξη καλού ανατοµικού αποτελέσµατος και η δι-
ατήρηση της αισθητικότητας. Τέσσερις είναι οι κύριοι εγχειρητικοί χρόνοι: απο-
κόλληση της ακροποσθίας από τη βάλανο µε κυκλοτερή τοµή, απογύµνωση των 
σηραγγωδών σωµάτων από την περιβάλλουσα πόσθη, παρασκευή των αγγειο-
νευρωδών δικτύων στη ραχιαία επιφάνεια των σηραγγωδών σωµάτων έως την 
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είσοδό τους στη βάλανο και διατήρηση των αγγειονευρωδών δικτύων, εκτοµή 
των σηραγγωδών σωµάτων διατηρώντας τη βάλανο µε τα αγγεία και νεύρα και 
καθήλωση της βαλάνου πίσω στα όρια εκτοµής των σηραγγωδών σωµάτων(5). Την 
τεχνική αυτή έχουµε εφαρµόσει στη δική µας σειρά ασθενών διαµορφώνοντας 
παράλληλα µικρά χείλη από το περισσεύον δέρµα της πόσθης, του οποίου προ-
ηγουµένως το περιφερικό µέρος (διαχωρισθείσα ακροποσθία από τη βάλανο) 
έχει διχασθεί σε δύο σκέλη µε επιµήκη τοµή κατά Byars (Εικόνα 1). Με σκοπό την 
περαιτέρω βελτίωση της µετεγχειρητικής αισθητικότητας και του στυτικού µηχανι-
σµού(6,7,8) έχουν περιγραφεί και άλλες τεχνικές µε προσπέλαση από την κοιλιακή 
επιφάνεια της κλειτορίδας(9,10). Κύριοι χρόνοι: κυκλοτερής τοµή της ακροποσθίας 
πέριξ της βαλάνου πλην µικρής ζώνης δέρµατος της ακροποσθίας η οποία δια-
τηρείται µεταξύ 5ης και 7ης ώρας στην κοιλιακή επιφάνεια. Από τα σηµεία αυτά 
γίνονται δύο παράλληλες κάθετες τοµές έως την ουρήθρα. Ακολουθεί αποκόλλη-
ση της δερµατικής λωρίδας και απογύµνωση των σηραγγωδών σωµάτων εκ των 
κάτω. Αφαιρείται µικρό µέρος της βαλάνου και τα σηραγγώδη έως τα σκέλη και 
αποκαθίσταται η συνέχεια µε την καθήλωση της βαλάνου στα σκέλη.
 

Εικόνα 1: Κλειτοριδοπλαστική.
α) Προεγχειρητική εικόνα των έξω γεννητικών οργάνων. 
β) Τα σηραγγώδη σώματα της κλειτορίδας μετά την 
αποκόλληση της πόσθης. γ) Παρασκευή και προφύλαξη της 
πορείας των αγγείων και νεύρων άμφω προς τη βάλανο. δ) 
Καθήλωση της βαλάνου μετά την εκτομή των σηραγγωδών 
σωμάτων. ε) Χαμηλή κολποπλαστική. στ) Μετεγχειρητική 
εικόνα. ζ) Μετεγεχειρητική εικόνα της κλειτορίδας.
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2) Κολποπλαστικές

Η επιλογή του είδους της κολποπλαστικής γίνεται βάσει των ανατοµικών σχέσε-
ων του κόλπου µε το περίνεο και ανάλογα µε την ύπαρξη µικρού ουρογεννητι-
κού πόρου ή υψηλού ουρογεννητικού πόρου (εκβολή του κόλπου στην ουρή-
θρα κεντρικά του έξω σφιγκτήρα). Εγχειρήσεις κολποπλαστικής είναι: η χαµηλή 
κολποπλαστική, οι µέθοδοι προσπέλασης του υψηλού ουρογεννητικού πόρου 
και κολποπλαστική, και οι µέθοδοι κολποπλαστικής στην αγενεσία του κόλπου.
 α) Χαµηλή κολποπλαστική: Εκτελείται πολύ συχνά (>95% των περιπτώσεων) 
και συνδυάζεται σε ένα χειρουργικό χρόνο µε την κλειτοριδοπλαστική. Γίνεται 
τοµή στη µέση γραµµή του περινέου υπό την ουρήθρα και αποκαλύπτεται ο 
κόλπος πίσω από την ουρήθρα. Ο µικρός ουρογεννητικός πόρος, λόγω της 
µικρής διαδροµής του, επιτρέπει την προσπέλαση του κόλπου και τη σχάση στο 
οπίσθιο τοίχωµά του, την οποία σχάση ακολουθεί καθήλωση των τραυµατικών 
της χειλέων στα χείλη της τοµής του περινέου. Αν η καθήλωση του κόλπου δεν 
µπορεί να γίνει χωρίς τάση, δηµιουργείται δερµατικός κρηµνός σχήµατος ανε-
στραµµένου U και αποκαλύπτεται το οπίσθιο τοίχωµα του κόλπου. Ο κόλπος 
διανοίγεται επιµήκως και τα τραυµατικά χείλη του διανοιγέντος κόλπου συρ-
ράπτονται στα αντίστοιχα του περινέου χωρίς τάση. Μετά την επούλωση του 
εγχειρητικού τραύµατος εξετάζεται υπό αναισθησία το εύρος του κόλπου και 
αφαιρούνται τυχόν χαλαρές συµφύσεις.
 β) Μέθοδοι προσπέλασης υψηλού ουρογεννητικού πόρου και κολποπλαστική: 
Για τη χειρουργική προσπέλαση του κόλπου που εκβάλλει υψηλά στην ουρήθρα 
σχηµατίζοντας µεγάλο ουρογεννητικό πόρο, υπάρχουν δύο ανατοµικές οδοί 
(Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Σχηματική απεικόνιση μικρού και υψηλού ουρογεννητικού πόρου (εκβολή 
του κόλπου στην ουρήθρα αντίστοιχα περιφερικά και κεντρικά του έξω σφιγκτήρα). 
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Η περινεϊκή και η οπισθία µέση οβελιαία διασφιγκτηριακή ή παραορθική. Η 
περινεϊκή προσπέλαση έχει τα ακόλουθα µειονεκτήµατα: η αποκάλυψη του κόλ-
που προ της εκβολής του στην ουρήθρα δεν είναι πλήρης στο χειρουργικό 
πεδίο, οι χειρουργικοί χειρισµοί δυσχεραίνονται και υπάρχει κίνδυνος βλάβης 
του έξω ουρηθρικού σφιγκτήρα, των νεύρων και µυών του περινέου, τρώσεως 
του ορθού και τραυµατισµού του οπισθίου τοιχώµατος της ουρήθρας, το οποίο 
τοίχωµα είναι κοινό µε το πρόσθιο τοίχωµα του κόλπου αµέσως επάνω από 
το σηµείο εκβολής του κόλπου στην ουρήθρα. Για την περινεϊκή προσπέλαση 
έχουν περιγραφεί τεχνικές τις οποίες εµείς δεν εφαρµόζουµε και δεν θα ανα-
φερθούµε(9,11,12). Η οπισθία µέση οβελιαία διασφιγκτηριακή διαορθική κολποπλα-
στική έχει περιγραφεί από τον Pena(13). Εκτελείται στη βρεφική ηλικία. Προσφέ-
ρει δε πλήρη ανατοµική προσπέλαση του ουρογεννητικού πόρου καθιστώντας 
άνετους υπό την άµεση όραση τους χειρουργικούς χειρισµούς. Αποτελεί µικρή 
παραλλαγή της οπίσθιας µέσης οβελιαίας διασφιγκτηριακής προσπέλασης των 
συγγενών ορθοπρωκτικών ανωµαλιών µε εκβολή του ορθού σε διάφορα σηµεία 
του ουροποιογεννητικού συστήµατος (όπως ο αυχένας της ουροδόχου κύστε-
ως, η προστατική ουρήθρα, η υµενώδης ουρήθρα, ο πρόδοµος και ο κόλπος και 
άλλες µορφές χωρίς συρίγγιο επικοινωνίας). Είναι δε σηµαντικό ότι οι έµπειροι 
παιδοχειρουργοί έχουν εξοικείωση µε την προσπέλαση αυτή.
 Το έντερο πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιµασµένο προ της εγχειρήσε-
ως ή άλλως γίνεται κολοστοµία. Με τη βοήθεια ενδοσκοπίου τοποθετούνται 
καθετήρες, Fogarty στον κόλπο και Foley στην ουροδόχο κύστη. Η ασθενής 
τοποθετείται στο χειρουργικό τραπέζι σε θέση γοναταγκωνιαία µε υποστήριγµα 
στη λεκάνη ώστε να προβάλλει το περίνεο, οι δε γλουτοί συγκρατούνται σταθε-
ρά σε θέση απαγωγής ώστε να προβάλλει η µέση γραµµή καθόλη τη διάρκεια 
της εγχείρησης. Η τοµή γίνεται στη µέση γραµµή εκτεινόµενη από τον κόκκυγα 
έως το στόµιο της ουρήθρας. Οι µύες του πυελικού εδάφους και το σφιγκτηρι-
ακό σύστηµα, ήτοι η επιπολής στιβάδα του έξω σφιγκτήρα, ο ανελκτήρας µυς, 
το µυϊκό σύµπλεγµα και ο έξω σφιγκτήρας διαχωρίζονται ακριβώς στη µέση 
γραµµή µε χρήση διαθερµίας υπό την καθοδήγηση ερεθισµάτων ηλεκτροµυϊκού 
διεγέρτη, προκαλούντων συσπάσεις δεξιά και αριστερά της µέσης γραµµής. Με 
τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ακεραιότητα των µυϊκών ινών και των νεύρων 
που έχουν πορεία από τα πλάγια προς τη µέση γραµµή. Με τη διάνοιξη και του 
ορθού οβελιαίως αποκαλύπτονται ο ουρογεννητικός πόρος, η ουρήθρα και ο 
κόλπος των οποίων η ταυτότητα επιβεβαιώνεται µε την ψηλάφηση των µπαλο-
νιών των καθετήρων Fogarty και Foley. Στο χαµηλότερο σηµείο του κόλπου 
προ της εκβολής του στην ουρήθρα τοποθετείται σειρά στηρικτικών ραµµάτων 
µέταξας 6-0 τα οποία ελκόµενα αναδεικνύουν το σηµείο εισόδου του κόλπου 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ: ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ



-247-

στην ουρήθρα όπου γίνεται ο διαχωρισµός τους. Ακολουθεί συρραφή του τοι-
χώµατος της ουρήθρας, ενώ ο κόλπος διανοίγεται στο οπίσθιο τοίχωµά του, 
αποκολλάται από τους πέριξ ιστούς (ο διαχωρισµός του κόλπου από την ουρή-
θρα κεντρικά του σηµείου εισόδου είναι το δυσχερέστερο και λεπτότερο σηµείο 
της κινητοποίησης του κόλπου) και έλκεται προς το περίνεο όπου καθηλώνεται. 
Αν ο διαχωρισµός από την ουρήθρα είναι δύσκολος µε κίνδυνο τραυµατισµού 
της ουρήθρας, κινητοποιείται συνολικά ο ουρογεννητικός πόρος µε αποκόλλη-
ση από τους πέριξ ιστούς προς τα πίσω έως την ανάκαµψη του περιτοναίου και 
προς τα εµπρός έως τον αυχένα της ουροδόχου κύστεως, έλκεται στο περίνεο, 
εκτέµνεται ο κοινός ουρογεννητικός πόρος έως το σηµείο εισόδου του κόλπου 
στην ουρήθρα και γίνεται καθήλωση των δύο στοµίων στο περίνεο δίκην δικάν-
νου(13). Ακολουθεί αποκατάσταση των µυών και του εντέρου κατά την ανατοµική 
τάξη ενώ η κολοστοµία συγκλείεται µετά 6 έως 8 εβδοµάδες.
 Η ίδια τεχνική έχει χρησιµοποιηθεί εξίσου επιτυχώς µε παραορθική προ-
σπέλαση του ουρογεννητικού πόρου αντί της διαορθικής προσφέροντας το 
πλεονέκτηµα της αποφυγής ανάγκης δηµιουργίας κολοστοµίας(10). Την παρα-
ορθική προσπέλαση µε µέση οβελιαία διασφιγκτηριακή τοµή είχαµε προτείνει 
και περιγράψει τρία χρόνια νωρίτερα για την αφαίρεση συγγενών κύστεων του 
προστάτη (utricle) µε άριστα αποτελέσµατα λόγω της ανατοµικής αµεσότητας 
που προσέφερε για την ευχερή παρασκευή και αφαίρεση της συγγενούς αυτής 
ανωµαλίας µε επιπλέον πλεονέκτηµα την αποφυγή κολοστοµίας(14).
 γ) Μέθοδοι κολποπλαστικής στην αγενεσία του κόλπου. Η αγενεσία του κόλ-
που (ή ατρησία) είναι σπανία, µπορεί να παρουσιάζεται µε µορφή εντυπώµατος 
και είναι αποτέλεσµα απλασίας των πόρων του Müller. Παρατηρείται και σε 
άρρενα άτοµα µε έξω γεννητικά όργανα θήλεως λόγω συνδρόµου έλλειψης 
ανταπόκρισης στα ανδρογόνα (CAIS-46-ΧΥ).
 Στις εγχειρήσεις κολποπλαστικής δηµιουργείται κοιλότητα στο περίνεο και σε 
αρκετές χρησιµοποιούνται εκµαγεία (stents) άκαµπτα ή ελαστικά ρυθµιζόµενης 
διάτασης αποφεύγοντας ισχαιµικές επιπλοκές από τους πέριξ ιστούς(15).
 Κολπικός θύλακας (χωρίς µόσχευµα) και χρήση εκµαγείου. ∆ηµιουργείται θύ-
λακας στο περίνεο και χρησιµοποιείται εκµαγείο επί σειρά µηνών για τη διατή-
ρηση της κοιλότητας ανοικτής µέχρι την επιθηλιοποίηση αυτής(16,17). Τα απώτερα 
αποτελέσµατα σειράς 175 ασθενών έδειξαν ποσοστό 49% στένωσης ποικίλου 
βαθµού έως πλήρους απόφραξης(18). Η τεχνική εγκαταλείφθηκε και επανήλθε 
σχετικά πρόσφατα µε τη χρήση εκµαγείου επενδεδυµένου µε σιλικόνη(19).
 Κολποπλαστική µε δερµατικό µόσχευµα µερικού πάχους. ∆ηµιουργείται θύλα-
κας µεταξύ της ουροδόχου κύστεως και του ορθού και τοποθετείται εκµαγείο 
καλυπτόµενο µε δερµατικό µόσχευµα µερικού πάχους. Έχουν ανακοινωθεί καλά 
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ή ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε µεγάλες σειρές ασθενών(20,21) και σηµειώ-
νεται ότι η µετεγχειρητικώς παρατεταµένη χρήση ελαστικού διατατού εκµαγείου 
συµβάλλει περαιτέρω στο καλό µετεγχειρητικό αποτέλεσµα.
 Κολποπλαστική µε µισχωτούς δερµατικούς κρηµνούς. Λαµβάνονται από τις 
πέριξ ανατοµικές περιοχές: έσω επιφάνεια των µικρών χειλέων, τους γλουτούς, 
τα µεγάλα χείλη, περισσεύον δέρµα πόσθης µετά κλειτοριδοπλαστική(9,11,22,23,24). 
Μειονεκτήµατα ανάλογα µε την περιοχή λήψης του µοσχεύµατος είναι η ανά-
πτυξη τρίχωσης στο µόσχευµα, ουλώδης στένωση του νεοκόλπου και ξηρότητα 
του προδόµου. Πρόσφατες ανακοινώσεις σχετικές µε τη λήψη µοσχεύµατος 
από τα µικρά χείλη ύστερα από χρήση διατατήρα(25) όπως και από τα µεγάλα 
χείλη παρουσίασαν καλά αποτελέσµατα(26). Στο δέρµα του νεοκόλπου έχουν 
περιγραφεί περιπτώσεις εµφάνισης καρκινώµατος(27,28).
 Κολποπλαστική µε περιτόναιο. Στηρίζεται στη λήψη περιτοναίου µε το οποίο 
σχηµατίζεται κύλινδρος έχοντας εξωτερικά την τραυµατική του επιφάνεια. Το-
ποθετείται στην κοιλότητα που δηµιουργείται στο περίνεο. Η κορυφή του κυλίν-
δρου συγκλείεται ενώ το άλλο άκρο του κυλίνδρου συρράπτεται κυκλικά στην εί-
σοδο της κοιλότητας(29). Η τεχνική γνωστή ως µέθοδος Davydov εφαρµόστηκε 
από το 1969 στη Ρωσία και τα καλά της αποτελέσµατα έχουν επιβεβαιωθεί(30). Η 
λαπαροσκοπική χειρουργική έχει επιτυχώς εφαρµοστεί στον κοιλιακό χρόνο(31).
 Κολποπλαστική µε άµνιο. ∆ηµιουργία θύλακα στο περίνεο. Επεξεργασία του 
αµνίου: αποκόλληση από το χόριο, διέκπλυση µε φυσιολογικό ορό και διατήρη-
ση σε θερµοκρασία 4ºC σε διάλυµα πενικιλίνης σε αναλογία 50.000 µονάδων 
ανά 100 ml. Μετά την καλλιέργεια του υλικού, επενδύεται το εκµαγείο έχοντας τη 
µεσεγχυµατική επιφάνεια προς τα έξω και εισάγεται το εκµαγείο στην περινεϊκή 
κοιλότητα. Μετά µια εβδοµάδα αντικαθίσταται µε νέο εκµαγείο επενδεδυµένο 
µε νέο υλικό. Μετεγχειρητικά ακολουθούν διαστολές µε «λιπαντικό» την κρέµα 
dienestol(32). Ανάπτυξη κολπικού επιθηλίου έχει διαπιστωθεί ιστολογικώς µετά 
πάροδο δύο µηνών(33).
 Κολποπλαστική µε βλεννογόνο ουροδόχου κύστεως. ∆ηµιουργία κοιλότητας 
στο περίνεο, πλήρωση της κύστης µε φυσιολογικό ορό και λήψη του µοσχεύµα-
τος βλεννογόνου µε τον οποίο επενδύεται διατατό εκµαγείο έχοντας εξωτερικά 
το χόριο. Το εκµαγείο τοποθετείται στην κοιλότητα. Η µέθοδος έχει χρησιµο-
ποιηθεί επιτυχώς σε ασθενή µε ιστορικό δύο ανεπιτυχών κολποπλαστικών, η 
πρώτη µε δερµατικό µόσχευµα µερικού πάχους και η δεύτερη µε τµήµα εντέ-
ρου(34).
 Κολποπλαστική µε τµήµα εντέρου. Χρησιµοποιείται συχνά τµήµα του σιγµο-
ειδούς (σπανιότερα άλλο τµήµα του εντέρου) µε το αγγειακό τόξο του. Η µια 
άκρη του µοσχεύµατος συγκλείεται ενώ η άλλη άκρη καθηλώνεται στο τραυ-
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µατικό χείλος της δηµιουργηθείσας κοιλότητας στο περίνεο(35,36). Ο κοιλιακός 
χρόνος µπορεί να εφαρµοστεί λαπαροσκοπικά(37,38). Πλεονεκτήµατα του νεο-
κόλπου από σιγµοειδές είναι η δυνατότητα εκτέλεσης της εγχείρησης ανεξαρ-
τήτως ηλικίας περιλαµβανοµένης της βρεφικής(36), η ευχέρεια στη δηµιουργία 
νεοκόλπου φυσιολογικών διαστάσεων, η απουσία µετεγχειρητικής συρρικνώσε-
ως του µοσχεύµατος και εµφάνισης συµφύσεων, η ελαστικότητα του ιστού, η 
απουσία ξηρότητας στο νεόκολπο λόγω της εντερικής βλέννης και η δυνατότη-
τα για απρόσκοπτη σεξουαλική επαφή(37,38). Όσον αφορά στο µόσχευµα λεπτού 
εντέρου, 8 από 10 ασθενείς είχαν νεόκολπο φυσιολογικού βάθους και εύρους 
µετά πάροδο άνω των 20 ετών από την εγχείρηση και δεν ανέφεραν προβλήµα-
τα κατά τη συνουσία(39). Στη βιβλιογραφία υπάρχουν µεµονωµένες περιπτώσεις 
ανάπτυξης αδενοκαρκινώµατος στο νεόκολπο, στον οπίσθιο θόλο, µετά 8 έως 
30 έτη από την εγχείρηση(40) και περιπτώσεις συµµετοχής του µοσχεύµατος σε 
ελκώδη κολίτιδα τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά(41,42).
 Είναι προφανές ότι καµία µέθοδος κολποπλαστικής δεν µπορεί να προσφέρει 
νεόκολπο που να δύναται να συγκριθεί µε τον φυσιολογικό κόλπο. Αλλά τα 
πλεονεκτήµατα της κολποπλαστικής µε τµήµα σιγµοειδούς σε συνδυασµό µε τις 
δυνατότητες που προσφέρει σήµερα η λαπαροσκοπική χειρουργική για τη λήψη 
του µοσχεύµατος χωρίς λαπαροτοµία, δίνουν προβάδισµα στη µέθοδο αυτή 
έναντι των υπολοίπων.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Χειρουργική αντιµετώπιση συνδρόµου παραµονής των Μυλλεριανών πόρων:
 Α. Καθήλωση των όρχεων στο όσχεο αν υπάρχει κρυψορχίA.
 Β. Αφαίρεση των όρχεων.
 Γ. Αφαίρεση της µήτρας και των σαλπίγγων.

2. Συχνότερα αίτια άρρενος ψευδερµαφροδιτισµού:
 Α. Υποπλασία των κυττάρων Leydig των όρχεων.
 Β. Σύνδροµο πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνα (CAIS).
 Γ. Ελλείµµατα στη βιοσύνθεση τεστοστερόνης.

3. Ορθή χειρουργική αντιµετώπιση υπερπλαστικής κλειτορίδας:
 Α. Εκτοµή των σηραγγωδών σωµάτων και διατήρηση της βαλάνου.
 Β. Ολική εκτοµή.
 Γ. Συρρίκνωση υπό τα ηβικά οστά.

4. Ανατοµικό όριο διάκρισης µικρού-υψηλού ουρογεννητικού πόρου:
 Α. Αυχένας της ουροδόχου κύστεως.
 Β. Έξω σφιγκτήρας της ουρήθρας.
 Γ. Στόµιο της ουρήθρας.

5. Χαµηλή κολποπλαστική γίνεται συνήθως σε:
 Α. Σύνδροµο πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνA.
 Β. Συγγενή Υπερπλασία Επινεφριδίων.
 Γ. Αγενεσία του κόλπου

6.  Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής των όρχε-
ων;

 Α.  Σύνδροµο µερικής ανταπόκρισης στα ανδρογόνα µε υποσπαδια-
κό πέος.

 Β.  Υποσπαδίας και ανεπάρκεια της β-υδροξυστεροειδούς δεϋδρο-
γενάσης.

 Γ. Σύνδροµο πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνα (CAIS).
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7.  Σηµειώστε τη µέθοδο κολποπλαστικής µε τα περισσότερα µετεγχειρητικά 
πλεονεκτήµατα:

 Α. Κολποπλαστική µε σιγµοειδές.
 Β. Με µισχωτούς δερµατικούς κρηµνούς.
 Γ. Με άµνιο.

8.  Σε ποιες επεµβάσεις κολποπλαστικής συµµετέχει η λαπαροσκοπική χειρουρ-
γική;

 Α. Κολποπλαστική µε άµνιο.
 Β. Κολποπλαστική µε τµήµα εντέρου.
 Γ. Κολποπλαστική µε περιτόναιο.

9.  Πιθανότητα συνδρόµου έλλειψης ανταπόκρισης στα ανδρογόνα διερευνάται 
σε θήλεα άτοµα µε:

 Α. Αµφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη.
 Β. Οµφαλοκήλη.
 Γ. Ετερόπλευρη βουβωνοκήλη.

Σωσ τ έ ς  απαν τ ήσ ε ι ς  κα τ ά  σε ι ρά
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