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Editorial

1. Μικρότερη απώλεια αίματος, περιχειρουργικώς.
2. Βραχύτερος χρόνος νοσηλείας, μετά την επέμβαση.
3. Ταχύτερη μετεγχειρητική ανάρρωση και επιστροφή στην εργασία.
4. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυξημένος χειρουργικός χρόνος.
Αυτά είναι τα τέσσερα σημαντικά συμπεράσματα των πολλών, μέχρι σήμερα, μελετών που 
συγκρίνουν δυο ομάδες γυναικών και πιο συγκεκριμένα, γυναίκες που χειρουργήθηκαν 
με παραδοσιακές μεθόδους λαπαροτομίας, με γυναίκες που χειρουργήθηκαν, για την ίδια 
ένδειξη, με μεθόδους ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (Minimally Invasive Surgery) 
λαπαροσκοπικώς η υστεροσκοπικώς!!

Βασικές αρχές Υστεροσκοπικής και Λαπαροσκοπικής χειρουργικής 
Basic principles of Hysteroscopic and Laparoscopic surgery

Editor - in - Chief
Dr. Λουκάς Κλέντζερης 
MD (Ath)  
CCST (UK)  
Dr. Med (Sheffield) 
FRCOG (London)

  Διδάκτωρ Πανεπιστημίου  
Sheffield Αγγλίας
  Ακόλουθος Βρετανικού 
Βασιλικού Κολλεγίου 
Μαιευτήρων & 
Γυναικολόγων
  τ. Αν. Καθηγητής M & Γ 
Πανεπιστημίου  
Warwick - UK
  τ. Διευθυντής 
Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Cardiff - UK

Οι σκοποί του τεύχους αυτού είναι:
1. Nα ενημερώσει τον γενικό Μαιευτήρα – Γυναικολόγο για τις βασικές 

αρχές της Υστεροσκοπικής και Λαπαροσκοπικής χειρουργικής και
2.  Να παρουσιάσει τις πιο συχνές υστεροσκοπικές και λαπαροσκοπικές 

επεμβάσεις μέσα από το πρίσμα των ενδείξεων, αντενδείξεων, τεχνικών, 
και επιπλοκών. 

Έξειδικευμένοι επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στον χώρο της Έλάχι-
στα Έπεμβατικής Γυναικολογικής Χειρουργικής (Minimally Invasive 
Gynaecological Surgery) παρουσιάζουν, με τον καλύτερο τρόπο, απαντήσεις 
στα ανωτέρω ερωτήματα.
Έίμαι σίγουρος ότι και αυτό το τεύχος θα αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα 
για τον συνάδελφο Μαιευτήρα – Γυναικολόγο και θα συμβάλλει στην άσκη-
ση της μαιευτικής και γυναικολογίας με αποτελεσματικότερο και κυρίως 
ασφαλέστερο τρόπο.

Η Ένωση στην προσπαθειά της να ενημερώσει, εγκαίρως, τους συναδέλφους 
για τα πολυσυζητημένα θέματα COVID19/εμβόλιο/εγκυμοσύνη/έμβρυο 
έστειλε το ενημερωτικό δελτίο που φαίνεται στις σελίδες 66-68 σε 1400 μέλη 
της. Οι κριτικές, από τους συναδέλφους, ήταν εξαιρετικές και παρακαλώ μην 
παραλείψετε να το διαβάσετε.

Θα κλείσω τον πρόλογο με μια Ευχή και μια Πρόσκληση.
Έύχομαι σε όλους τους συνάδελφους και στις οικογένειες τους ο Καινούρ-
γιος Χρόνος να φέρει υγεία – αγάπη - ευτυχία και πολλές χαρούμενες 
στιγμές.

Σας προσκαλώ, από τώρα, στο 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 
της Ένωσης Μαιευτήρων – Γυναικολόγων Ελλάδος το οποίο θα διεξα-
χθεί, με την συνεργασία του Βρετανικού Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτή-
ρων και Γυναικολόγων, στην Αθήνα, Ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC από 
8-11 Σεπτεμβρίου 2022.

Καλή Ανάγνωση!!
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H υστεροσκόπηση είναι μία τεχνική, η οποία είναι γνωστή εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι ευρέως 
εφαρμόσιμη από τους γυναικολόγους. Στο πέρασμα του χρόνου, η τεχνική αυτή έχει αλλάξει πολλές φορές 
και έχει περάσει από πολλά και διαφορετικά στάδια. Όλες όμως αυτές οι διαφορετικές προσπάθειες στρέφο-
νται στην απλούστευση της μεθόδου και στη δυνατότητα πραγματοποίησής της με ευκολότερο και ασφαλέ-
στερο τρόπο. Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που οφείλει να ακολουθεί κάθε υστεροσκόπος προκειμένου 
να κάνει την εξέταση αυτή πιο αποτελεσματική και ανεκτή από τις ασθενείς. Στόχος του κεφαλαίου αυτού 
είναι να συνοψίσει τις βασικές αρχές της υστεροσκόπησης και να τονίσει τις απαραίτητες εκείνες προϋπο-
θέσεις, που την καθιστούν απόλυτα ανεκτή από τις ασθενείς ακόμη και σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου, με 
ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Υστεροσκόπηση / Mέσα διάτασης / Aναλγησία / Tύπος υστεροσκοπίου

Περίληψη

Corresponding author
Φανή Γκρόζου, Fani.gkrozou@gmail.com

Mini Symposium

Γκρόζου Φανή1, Πασχόπουλος Μηνάς2

1 Consultant in Obstetrics and Gynaecology, PhD, MIGS, BSCCP, University Hospitals of Birmingham, 
NHS Foundation Trust

2Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Βασικές αρχές υστεροσκόπησης

Έίναι γεγονός ότι σε όλες τις επιστήμες και κυ-
ρίως στην Ιατρική, η πρόοδος θεμελιώνεται 
πάνω στη φαντασία των πρωτοπόρων και την 

επιμονή, το ταλέντο και την υπευθυνότητα των συνε-
χιστών τους.

Η υστεροσκόπηση από το 1869 που εφαρμόστηκε 
για πρώτη φορά μέχρι σήμερα, εξελίχθηκε και απο-
τελεί βασική πλέον διαγνωστική και επεμβατική μέ-
θοδο στη Γυναικολογία. Η πρώτη δημοσίευση έγινε 
το 1869 από τον Commander Pantaleoni. To 1898 o 
S. Duplay και ο S. Clado (Σπυρίδων Κλάδος) δημο-

σίευσαν το πρώτο βιβλίο υστεροσκόπησης με είκοσι 
οχτώ σχέδια που αφορούσαν στην ενδομήτρια παθο-
λογία1.

Τα τελευταία χρόνια στην κοινότητα των υστε-
ροσκόπων έχει τεθεί το ερώτημα “Quo vadis 
Hysteroscopy”; Τα ερωτήματα προς απάντηση ήταν 
αρκετά και προφανή. Η υστεροσκόπηση είναι δύ-
σκολη ως τεχνική και μέθοδος; Ποιες είναι οι προϋ-
ποθέσεις επιτυχίας της; Ποια τα πλεονεκτήματα της 
εφαρμογής της; Ποια τεχνική και μέθοδος πρέπει να 
ακολουθηθεί, προκειμένου να εφαρμόζεται σε επίπε-
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Βασικές αρχές υστεροσκόπησης

δο εξωτερικού ιατρείου και να κατοχυρωθεί ως η ελά-
χιστα επεμβατική διαδικασία; Υπάρχουν επιλογές ως 
προς τα μέσα διάτασης της ενδομήτριας κοιλότητας; 
Η κατοχυρωμένη σήμερα υστεροσκόπηση σίγουρα 
έχει δυνατότητες που πρέπει να αναφερθούν, αλλά 
και όρια όπως όλες οι μέθοδοι. Ποια είναι τα όρια της 
μεθόδου; Ποιες είναι οι προσπάθειες που γίνονται 
σήμερα για την αντιμετώπιση-κατάργηση των περι-
ορισμών της; Ας εξετάσουμε, λοιπόν, τα ερωτήματα 
που τέθηκαν και ας δούμε τις απαντήσεις.

Είναι δύσκολη η υστεροσκόπηση ως μέθοδος;
Όχι, αλλά προϋποθέτει θεωρητικό υπόβαθρο, εκπαί-
δευση, γνώση του εξοπλισμού, επιλογή σωστής τεχνι-
κής, ενώ είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τα όρια 
και τις δυνατότητες της μεθόδου. Οι πιθανές επιπλο-
κές θα πρέπει να αναγνωρίζονται εγκαίρως και να 
αντιμετωπίζονται.

Προϋποθέσεις επιτυχίας μεθόδου
Η υστεροσκόπηση, διεθνώς, είναι μέθοδος ελάχιστα 
επεμβατική και εφαρμόζεται στα εξωτερικά ιατρεία 
του Νοσοκομείου. Σκοπός του υστεροσκόπου θα πρέ-
πει να είναι ο συνδυασμός της υψηλής διαγνωστικής 
αξίας της άμεσης οπτικής εξέτασης με ακόλουθη υψη-
λή αποδοχή από την ασθενή. Έτσι, λοιπόν, η εφαρ-
μοζόμενη υστεροσκοπική τεχνική θα πρέπει να είναι 
εύκολη, γρήγορη και με μικρή καμπύλη εκμάθησης. 
Για να είναι επιτυχής η υστεροσκοπική διαδικασία, 
ο χειριστής θα πρέπει να έχει κατανοήσει τα οπτικά 
χαρακτηριστικά του υστεροσκοπίου, να γνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του χρησιμο-
ποιούμενου μέσου διάτασης, ενώ είναι αναγκαίο να 
γνωρίζει πολύ καλά τη μέθοδο και την τεχνική που 
προτίθεται να εφαρμόσει στη συγκεκριμένη ασθενή.

Η επιλογή λανθασμένης μεθόδου και τεχνικής θα 
προκαλέσει άλγος στην ασθενή και η εφαρμογή της 
υστεροσκόπησης σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου 
(office hysteroscopy) θα αποτύχει. 

Η υστεροσκόπηση είναι προτιμότερο να επιχει-
ρείται σε παραγωγική φάση του κύκλου της ασθε-
νούς, όταν το ενδομήτριο είναι λεπτό. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης θα πρέπει να γίνει έλεγχος της 
λειτουργικότητας όλων των εξαρτημάτων του υστε-
ροσκοπικού εξοπλισμού (ασφαλές κλείδωμα υστε-
ροσκοπίου και χιτώνα, πηγής φωτισμού, μηχανή-

ματος παροχής μέσου διάτασης και της κάμερας). 
Απαραίτητη επίσης είναι η λήψη του ατομικού 
ιστορικού και η ενημέρωση της ασθενούς κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης για τους χειρισμούς που θα 
ακολουθήσουν. Η αμφίχειρη γυναικολογική εξέτα-
ση είναι σημαντική και βοηθά κυρίως τον άπειρο 
υστεροσκόπο στην εκτίμηση του μεγέθους και της 
κλίσης της μήτρας. Η ασθενής τοποθετείται σε θέση 
λιθοτομής2-3.

Πλεονεκτήματα της υστεροσκόπησης
Διεθνώς, η εφαρμογή της υστεροσκόπησης σε επίπε-
δο εξωτερικού ιατρείου έχει ποσοστό επιτυχίας 98%, 
ενώ θεωρείται εγκυρότερη μέθοδος προσέγγισης της 
ενδομήτριας παθολογίας συγκριτικά με τη διαγνω-
στική απόξεση2,3. Η υστεροσκόπηση είναι η άμεση 
οπτική μακροσκοπική εξέταση του ενδοτραχήλου 
και της ενδομήτριας κοιλότητας, ενώ η διαγνωστική 
απόξεση είναι μέθοδος λήψης βιοπτικού υλικού από 
τον ενδοτράχηλο και την ενδομητρική κοιλότητα. Ο 
συνδυασμός και των δύο μεθόδων θα αποφέρει τα κα-
λύτερα διαγνωστικά αποτελέσματα για την ασθενή. 
Η υστεροσκόπηση θα συμπληρώσει άλλες διαγνωστι-
κές μεθόδους με μειωμένη διαγνωστική εγκυρότητα 
ως προς την ενδομήτρια παθολογία (π.χ. TVS) και 
θα προετοιμάσει το χειρουργό για την επεμβατική 
διαδικασία, καθώς αρκετές φορές έμπειροι υστερο-
σκόποι θα επιτύχουν στον ίδιο χρόνο ταυτόχρονη 
διάγνωση και θεραπεία (see and treat)4. Βέβαια, ο 
υστεροσκόπος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η εφαρμο-
ζόμενη μέθοδος είναι μακροσκοπική και δεν αντι-
καθιστά την ιστολογία. Η πρόταση “Hysteroscopy is 
not Histology, but…it is very useful” θα πρέπει να 
αποτελέσει κανόνα για την προσέγγιση της ενδομή-
τριας παθολογίας.

Σε διεθνή συνέδρια πάντα υπάρχει ένα “debate” 
σχετικά με τη σωστή διαγνωστική ακολουθία ως προς 
την προσέγγιση της ενδομήτριας παθολογίας. Η 
υστεροσκόπηση είναι κλινικά χρήσιμη και με υψηλή 
διαγνωστική εγκυρότητα. Άλλες διαγνωστικές μέθο-
δοι προσέγγισης της ενδομήτριας παθολογίας είναι η 
διακολπική υπερηχογραφία, η υδροϋπερηχογραφία, 
η “τυφλή” ενδομήτρια βιοψία και η επίσης “τυφλή”, 
διαγνωστική απόξεση. Ένα προτεινόμενο διαγνω-
στικό πρωτόκολλο εμπεριέχει τη σωστή λήψη ιστο-
ρικού από την ασθενή, την ακόλουθη διακολπική 
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υπερηχογραφία και την τελική διάγνωση, μέσω της 
υστεροσκόπησης. Ο συνδυασμός της υστεροσκόπη-
σης με λήψη βιοπτικού υλικού, με οποιαδήποτε μεθο-
δολογία, από τον ενδοτράχηλο και την ενδομητρική 
κοιλότητα αποτελεί σήμερα το χρυσό κανόνα για τη 
διάγνωση της ενδομήτριας κοιλότητας.

Βασικά βήματα κατά την πραγματοποίηση της 
υστεροσκόπησης

1. Μέθοδος-Τεχνική υστεροσκόπησης
Σήμερα, η πλειονότητα των υστεροσκόπων που 

εφαρμόζουν τη μέθοδο σε επίπεδο εξωτερικού ιατρεί-
ου (office hysteroscopy), χρησιμοποιούν την κολπο-
ϋστεροσκόπηση (Vaginoscopic Approach)5,6. Έίναι 
ατραυματική τεχνική, κυρίως, λόγω της μη χρήσης 
μητροσκοπίου και της μη σύλληψης του εξωτραχή-
λου. Τα παραπάνω είναι τα χαρακτηριστικά που την 
ξεχωρίζουν από την κλασική μέθοδο υστεροσκόπη-
σης. Τα ποσοστά αποδοχής από την ασθενή κυμαίνο-
νται από 93% έως 98%, ανάλογα με τη διάμετρο του 
χρησιμοποιούμενου υστεροσκοπίου, την πίεση στη 
ενδομήτρια κοιλότητα, αλλά και το περιβάλλον στο 
οποίο πραγματοποιείται η εξέταση7. 

Με την εφαρμογή του υστεροσκοπίου στο έξω 
τραχηλικό στόμιο αρχίζει και η διάταση της ενδο-
μητρικής κοιλότητας. Το άκρο του υστεροσκοπίου 
πρέπει να εισέρχεται με ήπιους χειρισμούς ακολου-
θώντας τη διεύθυνση του άξονα του τραχήλου. Η 
απότομη και με δύναμη εισαγωγή του υστεροσκοπί-
ου προκαλεί αιμορραγία και πόνο και συχνά οδηγεί 
στη διακοπή της εξέτασης8. 

Τα περισσότερα υστεροσκόπια βλέπουν υπό γω-
νία 300 και κατά συνέπεια η εικόνα του τραχηλικού 
καναλιού δεν πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της 
οθόνης. Για την ατραυματική είσοδο του υστεροσκο-
πίου σε περιπτώσεις πρόσθιας κλίσης της μήτρας η 
εικόνα του τραχηλικού καναλιού πρέπει να βρίσκε-
ται στην 6η ώρα στην οθόνη, ενώ σε οπίσθια κλίση 
της μήτρας στη 12η ώρα. Η μόνη εξαίρεση από αυτό 
τον κανόνα είναι η χρήση υστεροσκοπίου οπτικής 
γωνίας 00, οπότε η εικόνα του τραχηλικού καναλιού 
πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης8. 

Με την είσοδο του υστεροσκοπίου στην ενδομη-
τρική κοιλότητα πρέπει να περιμένουμε την πλήρη 
διάταση των τοιχωμάτων της. Τα σαλπιγγικά στό-
μια χρησιμεύουν ως οδηγά σημεία. Ο πλήρης έλεγ-

χος της κοιλότητας απαιτεί την απλή περιστροφή 
του υστεροσκοπίου (300) γύρω από τον άξονά του 
χωρίς πλάγιες μετατοπίσεις του οργάνου που προ-
καλούν πόνο στην ασθενή. Πανοραμική εικόνα 
παίρνουμε με την αργή απόσυρση του οργάνου 
οπότε επισκοπείται και το τραχηλικό κανάλι3,5. Η 
διαγνωστική υστεροσκόπηση σε περιπτώσεις στένω-
σης του τραχηλικού στομίου ή ανατομικών παραλ-
λαγών στην κλίση και κάμψη της μήτρας απαιτεί τη 
σύλληψη του έξω τραχηλικού στομίου, τη χορήγηση 
τοπικής αναισθησίας ή και τη διαστολή του τραχη-
λικού στομίου5. Με βάση τη βιβλιογραφία η τεχνική 
του Vaginoscopic Approach είναι πιο αποτελεσμα-
τική και ανεκτή από τις ασθενείς9.

2. Επιλογή μέσου διάτασης
Τα χρησιμοποιούμενα μέσα διάτασης της ενδο-

μήτριας κοιλότητας είναι το CO2 και ο φυσιολογι-
κός ορός. Και τα δύο μέσα διάτασης είναι ικανά και 
επαρκή. Έχει αποδειχθεί με μελέτες ότι ο φυσιολογι-
κός ορός έχει υψηλότερη διαγνωστική εγκυρότητα σε 
σχέση με το CO2, γιατί έχει καλύτερη απεικόνιση των 
ανεπαίσθητων αλλοιώσεων της ενδομητρικής κοιλό-
τητας (subtle lesions). Έπίσης, είναι εύχρηστος, με με-
γαλύτερη διαθεσιμότητα και χαμηλότερο κόστος σε 
σύγκριση με το CO2. Σήμερα, ο φυσιολογικός ορός 
θεωρείται ιδανικό μέσο για τη διάταση της ενδομή-
τριας κοιλότητας10.

3. Αναλγησία
Ο πόνος κατά τη διάρκεια της υστεροσκόπησης 

οφείλεται στην αυξημένη ενδομητρική πίεση από το 
μέσο διάτασης είτε της μηχανικής πίεσης που ασκεί-
ται από το υστεροσκόπιο ιδίως κατά τη δίοδό του 
από το έσω τραχηλικό στόμιο11. Ανεξάρτητα του μέ-
σου διάτασης που χρησιμοποιείται η πίεση παροχής 
πρέπει να διατηρείται όσο είναι δυνατόν μικρότερη 
ώστε παράλληλα να επιτρέψει την επισκόπηση της 
ενδομήτριας κοιλότητας12. Η χρήση τοπικής αναι-
σθησίας δε συνιστάται να χρησιμοποιείται ως ρου-
τίνα13, λόγω χαμηλής αποτελεσματικότητας. 

Η χρήση όμως τοπικού αναισθητικού συνιστάται 
κατά τη χρήση μεγαλύτερων υστεροσκοπίων, σε πε-
ριπτώσεις επεμβατικής υστεροσκόπησης σε επίπεδο 
εξωτερικού ιατρείου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
τονιστεί ότι η κλασική μέθοδος υστεροσκόπησης 
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είναι πιο επώδυνη και λιγότερο ανεκτή από ό,τι η 
ατραυματική μέθοδος (Vaginoscopic Approach)14.

4. Προετοιμασία τραχήλου προ της υστεροσκόπη-
σης

Ένα ακόμη πρόβλημα κατά την υστεροσκόπηση 
είναι η στένωση του τραχηλικού στομίου. Σε μερικές 
περιπτώσεις όμως κατόπιν κωνοειδούς εκτομής 15 ή 
σε μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς δημιουργείται ου-
λώδης στένωση του τραχηλικού καναλιού που καθι-
στά την υστεροσκόπηση αδύνατη16. Η προετοιμασία 
του τραχήλου δεν ενδείκνυται, αφού δεν υπάρχουν 
δεδομένα που να παρουσιάζουν κάποιο όφελος 
στη βελτίωση του πόνου, του ποσοστού επιτυχίας 
πραγματοποίησης της εξέτασης ή του ενδομητρικού 
τραύματος17.

5. Τύπος υστεροσκοπίων 
Στην περίπτωση της διαγνωστικής υστεροσκό-

πησης συνιστάται η χρήση των υστεροσκοπίων δι-
αμέτρου μεταξύ 2.7mm και 3-3.5 mm με το χιτώνα 
εργασίας, γεγονός που βελτιώνει την αίσθηση του 
πόνο που νιώθουν οι ασθενείς. Δεν υπάρχουν ικα-
νά δεδομένα που να υποστηρίζουν τη χρήση υστε-
ροσκοπίων 00 ή 300, γεγονός το οποίο συνοψίζεται 
στην προσωπική επιλογή του υστεροσκόπου. Τα εύ-
καμπτα υστεροσκόπια μπορεί να είναι πιο ανεκτά 
από τις ασθενείς, αλλά τα άκαμπτα συμβάλλουν 
στη λήψη καλύτερης εικόνας, με λιγότερες μη επι-
τυχείς υστεροσκοπήσεις, μειώνοντας παράλληλα το 
κόστος της μεθόδου. Έπίσης τα υπάρχοντα δεδομέ-
να δεν είναι αρκετά να υποστηρίξουν τη χρήση των 
εύκαμπτων έναντι των άκαμπτων18.

Δυνατότητες Υστεροσκόπησης
Η υστεροσκόπηση θεωρήθηκε μία “επαναστατική 
μέθοδος» διάγνωσης. Αυτό κυρίως απορρέει από την 
άμεση οπτική απεικόνιση του ενδοτραχήλου και της 
ενδομητρικής κοιλότητας. Παρέχει τη δυνατότητα 
λήψης άμεσα οπτικά καθοδηγούμενων βιοψιών για 
ιστολογική επιβεβαίωση, ενώ αρκετές φορές θερα-
πεύει επίσης άμεσα τη βλάβη (see and treat)19,20. Η 
εκπαίδευση και η εμπειρία στην υστεροσκόπηση θα 
εξασφαλίσουν την υψηλή ευαισθησία και ειδικότη-
τα της μεθόδου. Ο συνδυασμός της μασκροσκοπικής 
εξέτασης, όπως είναι η υστεροσκόπηση, με τη λήψη 

βιοπτικού υλικού από την ενδομήτρια παθολογία 
αποτελούν χρυσό κανόνα προσέγγισης της παραπά-
νω μεθοδολογίας21,22.

Έίναι όμως στις μέρες μας η υστεροσκόπηση η από-
λυτη διαγνωστική μέθοδος; Σίγουρα παρέχει ανα-
γνωρισμένες και αποδεκτές κλινικές δυνατότητες, με 
κυρίαρχη την άμεση οπτική απεικόνιση του ενδοτρα-
χήλου και της ενδομήτριας κοιλότητας. Συμπληρώ-
νει την υπερηχογραφία, αναγνωρίζει συνυπάρχουσα 
παθολογία, διαγιγνώσκει ανεπαίσθητες αλλοιώσεις 
που διαφεύγουν άλλων μεθόδων και, τέλος, διαγι-
γνώσκει επέκταση του αδενοκαρκινώματος του ενδο-
μητρίου στον ενδοτράχηλο, παρέχοντας σημαντικές 
πληροφορίες τόσο στον παθολογοανατόμο όσο και 
στο γυναικολόγο23,24.

Όρια υστεροσκόπησης
Η υστεροσκόπηση αναγνωρίζεται σήμερα διεθνώς 
για τις κλινικές της δυνατότητες. Η βελτίωση της δια-
γνωστικής εγκυρότητάς της, όμως, αποτελεί ερευνητι-
κό πεδίο αρκετών υστεροσκόπων.

Όπως κάθε κλινική μακροσκοπική μέθοδος, έχει 
και τους περιορισμούς της. Τα αποτελέσματα επηρε-
άζονται από την εμπειρία, την υποκειμενικότητα του 
υστεροσκόπου, καθώς και από τις οπτικές ιδιότητες 
των υπαρχόντων υστεροσκοπίων και των πηγών φω-
τισμού.

Το τεχνικό υπόβαθρο της συμβατικής υστεροσκό-
πησης έχει σίγουρα μειονεκτήματα. Το ανακλώμενο 
λευκό φως ανιχνεύεται από το υστεροσκοπικό σύ-
στημα. Το φάσμα, όμως, του ανακλώμενου φωτός 
διαφέρει από το φάσμα του εκπεμπόμενου φωτός. Η 
σύνθεση του φάσματος επηρεάζεται από τη δομή των 
ιστών και τη ροή του αίματος25. Η συμβατική υστερο-
σκόπηση αναγνωρίζει αλλοιώσεις της επιφανειακής 
στιβάδας του ενδομητρίου. Έκτός όμως από τα τεχνι-
κά μειονεκτήματα υπάρχουν και κλινικά υστεροσκο-
πικά όρια. Οι εστιακές (προ-) καρκινικές αλλοιώσεις 
σε (δυσ)λειτουργικό ενδομήτριο με πολυποειδή μορ-
φολογία είναι δύσκολο να διαφοροποιηθούν μακρο-
σκοπικά και, επίσης, είναι δύσκολο να επιλεγούν οι 
ύποπτες περιοχές για οπτικά κατευθυνόμενη βιο-
ψία26. Η πιθανή επίλυση του παραπάνω υστεροσκο-
πικού διαγνωστικού ορίου, πιθανά προκύπτει από 
τη μείωση της υποκειμενικότητας του υστεροσκόπου, 
την καλύτερη απεικόνιση των υπό έλεγχο περιοχών 
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σε πραγματικό χρόνο (real time), την εκτίμηση της 
αγγείωσης, καθώς και από τον έλεγχο και προσδιορι-
σμό των οπτικών ιδιοτήτων των αλλοιώσεων.

Η εφαρμογή φωτοδυναμικής διάγνωσης (PPD), 
λόγω τεχνικών προβλημάτων, δεν είχε καλά αποτε-
λέσματα στη διάγνωση της ενδομήτριας παθολογί-
ας25. Η διεγχειρητική ηλεκτρονική επεξεργασία των 
υστεροσκοπικών εικόνων αφήνει ενθαρρυντικά απο-
τελέσματα για το μέλλον. Η εφαρμογή της φασμα-
τοσκοπικής υστεροσκόπησης φαίνεται να μπορεί να 
παρέχει στοιχεία για τη μελέτη των δομικών και λει-
τουργικών μεταβολών του ενδομητρικού ιστού, όπως 
εκφράζονται στις οπτικές τους ιδιότητες27. 

Υστεροσκοπικό διαγνωστικό όριο αποτελεί, επίσης, 
η εκτίμηση του μυομητρίου διαμέσω του υστεροσκο-
πίου. Η εκτίμηση του μυομητρίου είναι χρήσιμη για 
να δούμε το ενδοτοιχωματικό τμήμα ενός υποβλεν-
νογόνιου ινομυώματος, να διερευνήσουμε αδενομυ-
ωσικούς όζους και να πάρουμε κλινικές πληροφορίες 
για πιθανή διήθηση του μυομητρίου από αδενοκαρ-
κίνωμα του ενδομητρίου. Η επίλυση θα μπορούσε να 
προκύπτει από την εφαρμογή υστεροσκοπικής υπε-
ρηχογραφίας. Τεχνικά προβλήματα όμως ως προς 
την κατεύθυνση σάρωσης του υπερήχου, το υψηλό 
κόστος, η εύκολη καταστροφή του υστεροσκοπικού 
υπερηχογραφικού “probe” και η εκπαίδευση του 
ενδοσκόπου δημιουργούν επιπρόσθετα δισεπίλυτα 
προβλήματα εφαρμογής.

Τέλος, η εκτίμηση “άγνωστων” και απροσδιόρι-
στης σημαντικότητας υστεροσκοπικών ευρημάτων, 
με άγνωστη παθοφυσιολογία και κλινική σημασία, 
αποτελεί ένα κλινικό όριο της συμβατικής υστερο-
σκόπησης. Η επίλυση του προβλήματος αυτού προ-
κύπτει από την επιλογή του κατάλληλου διατατικού 
μέσου για την απεικόνισή τους, τη λεπτομερή κατα-

γραφή των υστεροσκοπικών χαρακτηριστικών τους, 
την εκτίμηση της αγγείωσης και τον προσδιορισμό 
των οπτικών ιδιοτήτων των αλλοιώσεων. Η πιθανή 
αύξηση της υστεροσκοπικής εκτίμησης σε “βάθος” 
ιστού, με ασφαλή οπτικά κατευθυνόμενη βιοψία και 
ακόλουθη σύγκριση-ταυτοποίηση με το ιστολογικό 
αποτέλεσμα, θα φέρει τα επιθυμητά διαγνωστικά 
αποτελέσματα.

Συμπεράσματα
Η υστεροσκόπηση αποτελεί τη βασική μέθοδο δι-
ερεύνησης της ενδομήτριας παθολογίας. Αποτελεί 
μία ευρέως αποδεκτή τεχνική διερεύνησης του εν-
δομητρίου, καλά ανεκτή από τις ασθενείς, η οποία 
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο εξωτερικού 
ιατρείου. Με την υστεροσκόπηση ο γυναικολόγος 
είναι σε θέση να προσφέρει άμεσα και θεραπεία 
στις ασθενείς του ιδίως σε περιπτώσεις ενδομητρι-
κών πολυπόδων ή μικρών υποβλεννογόνιων ινo-
μυωμάτων. Παρόλα αυτά σημαντικό ρόλο διαδρα-
ματίζει η «ματιά» του υστεροσκόπου, αυξάνοντας 
την υποκειμενικότητα της μεθόδου. Πολλές προ-
σπάθειες έχουν κατά καιρούς πραγματοποιηθεί με 
κύριο στόχο την αύξηση της αντικειμενικότητας 
της μεθόδου, με κύριο εκπρόσωπο τη χρήση τε-
χνητής νοημοσύνης στην επεξεργασία της εικόνας 
και την ανάπτυξη «έξυπνων συστημάτων» που να 
είναι σε θέση να προσφέρουν έξτρα πληροφορία 
στον υστεροσκόπο.

Ταυτόχρονα, η αύξηση της γνώσης και η εφαρμο-
γή νέων τεχνικών είναι ευθύνη του κλινικού γιατρού. 
Αρκετές φορές στην επιστήμη θέλουμε να νομίζουμε 
ότι αυτό που βλέπουμε είναι το πραγματικό…, αλλά 
συχνά η πραγματικότητα μας διαψεύδει. Έκεί κρύβε-
ται και η γοητεία για την αναζήτησή της… .Θ

Βασικές αρχές υστεροσκόπησης

  Η υστεροσκόπηση αποτελεί την καλύτερη και αποτελεσματικότερη μέθοδο διερεύνησης της ενδομήτριας 
κοιλότητας. 
  Παρόλα αυτά είναι μία υποκειμενική μέθοδος. Για τον λόγο αυτό είναι απολύτως απαραίτητο ο υστεροσκό-
πος να έχει καλή θεωρητική γνώση των δυνατοτήτων της μεθόδου, αλλά και υψηλού επιπέδου πρακτικές 
ικανότητες, ώστε η μέθοδος να είναι ανεκτή από τις ασθενείς και με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια.
  Με την υστεροσκόπηση ο γυναικολόγος είναι σε θέση να προσφέρει άμεσα και θεραπεία στις ασθενείς του 

Take home messages
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Hysteroscopy is a widely known method of investigation of endometrial cavity amongst gynecologists. 
Over the years, this technique has changed many times and has gone through many different stages. All 
these efforts are focused on simplifying the application of hysteroscopy. There are some basic principles 
that every hysteroscopist must follow in order to deliver the best results to his patients. The aim of this 
chapter is to summarize the basic principles of hysteroscopy and to emphasize those necessary conditions, 
which make hysteroscopy a safe procedure and well tolerated by patients even in an outpatient setting. 

KEYWORDS: Hysteroscopy / Distending media / Analgesia / Type of hysteroscope

Synopsis

Basic principles of  hysteroscopy
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Η υστεροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική ενδοσκοπική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αφαί-
ρεση υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων μήτρας. Τις τελευταίες δεκαετίες η εξέλιξη των ενδοσκοπικών εργα-
λείων και οπτικών ινών έχει βοηθήσει στην καλύτερη αντιμετώπιση και θεραπεία, με ελάχιστη επεμβατι-
κότητα, καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερες επιπλοκές, βελτίωση της γονιμότητας, καλύτερη μαιευτική 
έκβαση και μικρότερη καμπύλη εκμάθησης. Η υστεροσκοπική ινομυωματεκτομή έχει αποδειχθεί ότι είναι 
ασφαλής με βραχύ χρόνο νοσηλείας, και χαμηλό κόστος . Στο άρθρο αυτό θα αναφερθούν όλες οι ενδείξεις 
και οι υστεροσκοπικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα και οι επιπλοκές τους . Η “gold standard” 
υστεροσκοπική τεχνική παραμένει η χρήση του διπολικού ρεζεκτοσκοπίου ωστόσο μια καινούργια εναλ-
λακτική μέθοδος το morcellation (μηχανικός τεμαχιστής) χρησιμοποιείται για την αφαίρεση GO,GI και 
λιγότερο για GΙΙ υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων σε μικρότερο χειρουργικό χρόνο. Οι επιπλοκές κυμαί-
νονται από 0,3-28% με συχνότερες την υπερφόρτωση υγρών και διάτρηση μήτρας ενώ άλλες σε μικρότε-
ρο ποσοστό είναι η αιμορραγία, τραυματισμός εντέρου, τραύμα του τραχήλου, η εμβολή από αέρα, πνευ-
μονικό, εγκεφαλικό οίδημα μέχρι και θάνατο. Μεταγενέστερες είναι οι ενδομήτριές συμφύσεις και ρήξη 
μήτρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι επιπλοκές σχετίζονται με το μέγεθος τον ινομυωμάτων, το 
βαθμό διήθησης του μυομητρίου, την τοποθεσία και την εμπειρία του χειρουργού.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Υστεροσκόπηση / Ινομυωματεκτομή / Ενδείξεις / Τεχνικές / Επιπλοκές
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Εισαγωγή
Τα ινομυώματα αποτελούν καλοήθεις όγκους που 
εντοπίζονται στο μυϊκό χιτώνα της μήτρας, (μυομή-

τριο) και απαρτίζονται από διογκωμένες λείες μυϊ-
κές ίνες και ινώδη συνδετικό ιστό. Ανευρίσκονται σε 
ποσοστό 20-25% γυναικών αναπαραγωγικής ηλικί-
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ας και εμφανίζονται συχνότερα στην ηλικία 40-50 
ετών και σπάνια κάτω των 20. Αυξημένη συχνότητα 
παρατηρείται στις παχύσαρκες γυναίκες. Η διάμε-
τρος τους μπορεί να είναι μικρότερη από 1εκ. και 
συνήθως κυμαίνεται από 1-15 εκ. Κακοήθης εξαλλα-
γή είναι σπάνια 0,4-0,8% και συνήθως συμβαίνει σε 
γυναίκες 40-50 ετών με ταχεία ανάπτυξη τους μετά 
την εμμηνόπαυση. Έιδικότερα τα υποβλεννογόνια 
ινομυώματα ανευρίσκονται σε ποσοστό 15% (εικό-
να 1). 

Το 2011 οι Munro et all δημιούργησαν μια νέα κα-
τάταξη των ινομυώματων που είναι υπεύθυνα για 
ανώμαλες αιμορραγίες της μήτρας κατάταξη κατά 
FIGO 2011 (εικόνα 2)1.

Ενδειξεις
Ανώμαλη αιμορραγία από την μήτρα (μητρορ-
ραγίες ) είναι το πιο συχνό σύμπτωμα σε γυναίκες 
που έχει διαγνωστεί υποβλεννογόνιο ινομύωμα και 
είναι η απόλυτη ένδειξη για υστεροσκοπική ινο-
μυωματεκτομή όπως αναφέρεται στα περισσότερα 
βιβλιογραφικά δεδομένα σε ένα ποσοστό 60-84%2-

4. Τις περισσότερες φορές η μητρορραγία με αίτιο 
τα υποβλεννογόνια ινομυώματα αφορά γυναίκες 
αναπαραγωγικής ηλικίας και συνδέεται και με πε-
ριπτώσεις υπογονιμότητας. Αυτή η συσχέτιση δεν 
έχει ξεκάθαρο βιολογικό υπόβαθρο και αρκετές θε-
ωρίες έχουν διατυπωθεί για να εξηγήσουν τη σχέση 

αυτή5. Υποθετικές αιτίες είναι ότι τα ινομυώματα 
δεν επιτρέπουν την εμφύτευση του εμβρύου, λόγω 
αυξημένης συσταλτικότητας του μυομητρίου ή 
λόγω ανώμαλης ενδομητρικής επιφάνειας6-8. Έπίσης 
η ανώμαλη αγγείωση, η ενδομητρίτιδα και η επί-
δραση των ανδρογόνων μπορούν να οδηγήσουν σε 
αποβολή απώλεια κυήσεως6.

Υπάρχουν αρκετές μελέτες αλλά όχι Randomized 
Controlled Trials που να κατοχυρώνουν τη βελτίω-
ση της γονιμότητας μετά από υστεροσκοπική ινο-
μυωματεκτομή9. Η δυσμηνόρροια δεν αποτελεί μια 
απόλυτη ένδειξη, όπως και ο ακαθόριστος πυελικός 
πόνος . Υπάρχουν ωστόσο και ασυμπτωματικές γυ-
ναίκες που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν συ-
ντηρητικά με ορμονοθεραπεία .

Προεγχειρητική Εκτίμηση…
Σημαντικό ρόλο στη σωστή και αποτελεσματική 
χρήση της υστεροσκοπικής ινομυωματεκτομής χω-
ρίς διεγχειρητικές και απώτερες επιπλοκές κατέχει ο 
προεγχειρητικός έλεγχος (εικόνα 3).

Το διακολπικό υπερηχογράφημα (TVS),η υστερο-
σαλπιγγογραφία (HSG) καθώς επίσης και η office 
υστεροσκόπηση, η υδρουπερηχογραφία και τέλος 
η εξέταση MRI αποτελούν αξιόπιστες και αποτελε-

Εικόνα 1: Πιθανές θέσεις ανεύρεσης ινομυωμάτων.

Εικόνα 2: Κατάταξη ινομυώματων που είναι υπεύθυνα 
για ανώμαλες αιμορραγίες της μήτρας κατά Figo 2011. 
Ινομυώματα τύπου 0,1,2,3,4 και -5 πιστεύεται ότι είναι 
υπεύθυνα για ανώμαλη αιμορραγία της μήτρας. Ινομυ-
ώματα τύπου 5,6,7 δεν είναι συνήθως η αιτία ανώμαλης 
αιμορραγίας της μήτρας και σχετίζονται με συμπτώματα 
που προκαλούνται από το μέγεθός τους.
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σματικές μέθοδοι που θα μας δώσουν πληροφορίες 
για το μέγεθος, την εντόπιση, την έκταση και το βά-
θος διήθησης του μυομητρίου.

Το 2004 Τakeda et al. πρότειναν μια νέα μέθοδό 
αξιολογήσεις των υποβλεννογόνιων ινομυωμά-
των με την virtual υστεροσκόπηση με Computed 
Tomography (CT) τομογραφία 3D TVS αποτελεί 
μια πρόσφατη και αξιόπιστη μέθοδο εκτίμησης των 
ινομυωμάτων10.

Με όλες αυτές τις μεθόδους μπορεί να αξιολογηθεί 
ο τύπος των υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων τύπου 
G0,1,2 κατάταξη που έχει υιοθετηθεί από την ESGE 
αφορά το βαθμό διήθησης του μυομητρίου (εικόνα 
4) . Το G0 ινομύωμα προβάλλει εξ ολοκλήρου στην 
ενδομητρική κοιλότητα To G1 πάνω 50% και το G2 
λιγότερο του 50%. 

Το 2005 Lasmar et all πρότειναν μια νέα κατηγο-
ριοποίηση η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο τη διή-
θηση του μυομητρίου αλλά την έκτασή της βάσης, 
την επαφή με τις πλευρές του ενδομητρικού τοι-
χώματος, το μέγεθος και την τοπογραφία του στην 
ενδομητρική κοιλότητα. Η βαθμολόγηση έχει σκορ 
από 0-2 για κάθε παράμετρο και οι ασθενείς χωρί-
ζονται σε 3 κατηγορίες: Κατηγορία 1- scor 0-4: υστε-
ροσκοπική ινομυωματεκτομή με χαμηλό κίνδυνο 
επιπλοκών, κατηγορία 2- scor 5-6 : υστεροσκοπική 
ινομυωματεκτομή με αυξημένη δυσκολία και κίνδυ-

νο επιπλοκών, προετοιμασία με GnRH ανάλογα ή 
στρατηγική αντιμετώπισης με δυο χειρουργεία, κα-
τηγορία 3- scor 7-9: δεν ενδείκνυται υστεροσκοπική 
αντιμετώπιση αλλά άλλες χειρουργικές μέθοδοι (ει-
κόνα 5) .

Οι συγγραφείς αξιολόγησαν οτι υπάρχει μεγαλύ-
τερη σχέση με το σύστημα βαθμολόγησης για την 
πλήρη ινομυωματεκτομή, τον χρόνο χειρουργείου 
και την απώλεια υγρών και δεν βασίζεται μόνο στη 
διήθηση του μυομητρίου.

Υστεροσκοπικές Τεχνικές 
Τα επεμβατικά υστεροσκόπια που χρησιμοποιού-
νται για την αφαίρεση υποβλεννογόνιων ινομυωμά-
των, είναι ένα ευθύ άκαμπτο μεταλλικό τηλεσκόπιο 
0 μοιρών ή ελαφρώς κοίλο 12-30 μοιρών με 3-4 mm 
διάμετρο και ένα μεταλλικό εξωτερικό περίβλημα 
διαμέτρου 24-27 Fr όπου διέρχεται με ελεύθερη ροή 
το διατατικό υγρό για τη δημιουργία συνεχούς και 
αποτελεσματικής διάτασης και πλύσης της ενδομη-
τρικής κοιλότητας της μήτρας. Το κοπτικό εργαλείο 
είναι ένας ηλεκτροχειρουργικός θερμικός βρόγχος 
ή ηλεκτρόδια εξάχνωσης, ή και μηχανικός βρόγχος 
(cold loop) που χρησιμοποιούνται για την κλασσική 
ρεζεκτοσκοπική χειρουργική ή ίνες Laser και πρό-
σφατα ο μηχανικός τεμαχιστής (Morcellator)- ΙUM. 
(εικόνα 6)

Έιδικότερα για το ρεζεκτοσκόπιο χρησιμοποιούμε 

Εικόνα 3: Μέθοδοι επεικόνισης ινομυωμάτων. Το δια-
κολπικό υπερηχογράφημα (TVS), η υστεροσαλπιγγογρα-
φία (SHG), η office υστεροσκόπηση, η υδρουπερηχογρα-
φία και η MRI αποτελούν αξιόπιστες και αποτελεσματικές 
μεθόδους που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για το 
μέγεθος ,την εντόπιση, την έκταση και το βάθος διήθησης 
του μυομητρίου.

Εικόνα 4: Αξιολόγηση του τύπου των υποβλεννογονί-
ων ινομυωμάτων τύπου G0,1,2. Κατάταξη που έχει υι-
οθετηθεί από την ESGE αφορά το βαθμό διήθησης του 
μυομητρίου. Το G0 ινομύωμα προβάλλει εξ ολοκλήρου 
στην ενδομητρική κοιλότητα To G1 πάνω 50% και το G2 
λιγότερο του 50%. 
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μονοπολικό ρεύμα με διατατικό μέσο γλυκίνης 1,5% 
σορβιτόλης 5%, ή το διπολικό ρεύμα με την χρήση 
φυσιολογικού ορού (N/S).

Η ισχύς του ρεύματος μπορεί να είναι 150-300W 
που προέρχεται από τη γεννήτρια ηλεκτροχειρουρ-
γικής3. Τα διπολικά ρεζεκτοσκόπια είναι μικρότερα 
των μονοπολικών και υπάρχουν διάφορα μεγέθη 
και σχήματα . Έχουν την ίδια χειρουργική τεχνική 
slice όμως η κοπή των διπολικών είναι πιο ασφαλής 
και δεν κολλούν οι τεμαχισθέντες ιστοί (stick) .

Το Cold loop εργαλείο Mazzon 1995 είναι πιο 
σκληρό και γίνεται μηχανική κίνηση για κινητοποί-
ηση του ινομυώματος χωρίς την χρήση ενέργειας .

Τα ηλεκτρόδια εξάχνωσης μπορεί να είναι μονο-
πολικά ή διπολικά εργαλεία και είναι χρήσιμα και 
μπορούν να κινητοποιούν τα ινομυώματα χωρίς 
χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από την βάση τους στο 
μυομήτριο3.

Τα Laser argon, krypton, neodymin, yitrium-
alumium garnet (Nd.Yag) έχουν χρησιμοποιηθεί 
με επιτυχία και ήταν δημοφιλή τη δεκαετία 1980-
199011. Η τεχνική touch – non touch με λέιζερ όπου 
επιτυγχάνεται η κινητοποίηση του ινομυώματος 
από το μυομήτριο και στη συνέχεια γίνεται αφαίρε-
σή του με συνδυασμό τεχνικών12.

Ο υστεροσκοπικός τεμαχιστής (Morcellator) ΙUM 
είναι το πιο πρόσφατο εργαλείο για την κοπή και 
ταυτόχρονη αφαίρεση του ινομυώματος, με αρκε-
τά πλεονεκτήματα και μικρότερη καμπύλη εκμά-
θησης13. Η εξέλιξή τους είναι ραγδαία και αρκετές 

εταιρείες κατασκευάζουν ελαφρύτερα και μικρότε-
ρης διαμέτρου κοπτικά εργαλεία και υστεροσκόπια 
(TRUCLEAR-Smith& Nephew, Myosure – Hologic, 
Bigatti Shaver – Karl and Storzt, Symphion – 
Boston).

Η Office υστεροσκοπική ινομυωματεκτομή είναι 
η μέθοδος όπου χρησιμοποιείται μικρότερης διαμέ-
τρου υστεροσκόπιο <5mm σε εξωτερικούς ασθενείς 
χωρίς διαστολή του τραχήλου χωρίς αναισθησία 
ή με τοπική. Η μέθοδος έχει σκοπό να μειώσει την 
απόσταση μεταξύ διάγνωσης και θεραπείας (see 
and treat)7.

Μηχανικά εργαλεία όπως ψαλίδι, λαβίδα βιοψί-
ας, grasping, corkscrew, και πρόσφατα ο μηχανικός 
τεμαχιστής (IUM Morcellator Truclear 5C - MyoSure 
Light – Manual) χρησιμοποιούνται για την αφαίρε-
ση μικρότερων ινομυωμάτων 1,5 cm – 2 cm τύπου 
G0 και σπανιότερα για G1.

Ωστόσο χρειάζονται περισσότερες μελέτες για την 
αξιολόγηση των νέων αυτών τεχνικών που έχουν 
χαμηλότερο κόστος και λιγότερες επιπλοκές. 

Υποβλεννογόνια ινομυώματα τύπου G1,G2 που 
διηθούν το μυομήτριο είναι πιο δύσκολα από τε-
χνικής πλευράς, η αντιμετώπιση τους χρειάζεται 
μεγαλύτερη καμπύλη εκμάθησης και συνοδεύονται 
από αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών14. Μερικές φορές 
όταν έχουν μεγάλο μέγεθος G1 (5 -6cm), G24-5 και 
βαθύτερο βαθμό διήθησης μπορεί να χρειαστούν 
περισσότερες από μία επεμβάσεις15.

Αρκετές τεχνικές έχουν περιγραφεί καθώς επίσης 
και χρήση φαρμάκων (GnRh αγωνιστές) ή Ulipristal 
acetate16.

Εικόνα 5: Νέα κατάταξη υποβλεννογόνιων ινωμυωμά-
των κατά Lasmart et al. 

Εικόνα 6: Τύποι επεμβατικών υστεροσκοπικών υστερο-
σκοπίων
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Η τεχνική Cold loop χρησιμοποιείται για την 
αφαίρεση ινομυώματοςτύπου1 και 2 αλλά έχει με-
γάλη καμπύλη εκμάθησης και εμπειρία χειρουργού 
. Έχει μικρότερη συχνότητα επιπλοκών και εξαρτά-
ται από το μέγεθος και την τοπογραφία του ινομυώ-
ματος. Με την τεχνική αυτή, τα ποσοστά διεγχειρη-
τικής αιμορραγίας και μετεγχειριτικών συμφύσεων 
είναι μικροτερα

Η gold standard τεχνική μέχρι τώρα παραμένει 
η χρήση του διπολικού ρεζεκτοσκοπίου . Έίναι λι-
γότερο ακριβή και γρήγορη εφόσον έχει γίνει καλή 
εκπαίδευση. Η δυσκολία της τεχνικής αφορά κυρί-
ως ινομυώματα τύπου G1 & G2 με αυξημένο κίνδυ-
νο επιπλοκών17-19. Έξαρτάται από το μέγεθος και το 
βαθμό διήθησης του μυομητρίου από το ινομύω-
μα17. Έχουν περιγραφεί και άλλες τεχνικές που βοη-
θούν στην αφαίρεση των ινομυωμάτων.

Litta’s: γίνεται ελλειπτική διατομή στον ενδομη-
τρικό βλεννογόνο με ηλεκτρόδιο Collins, μέχρι να 
εμφανισθεί το cleavage plan (χειρουργικό πλάνο), 
να κοπούν οι γέφυρες και ο ινώδης ιστός και να 
αποκαλυφθεί η κάψα του ινομυώματος ή να προ-
βληθεί μέσα το ενδομήτριο όπου με το διπολικό ρε-
ζεκτοσκόπιο γίνονται κινήσεις slice από το πυθμένα 
προς τον τράχηλο να γίνει διατομή και αφαίρεσή 
του .

Τεχνική Lasmar: Χρησιμοποιείται το Collins ηλε-
κτρόδιο (σχήμα L) γίνεται διατομή του ενδομητρί-
ου γύρω από το ινομύωμα, κινητοποιείται και στη 
συνέχεια ηλεκτροκαυτηριάζονται τα αγγεία που 
το αιματώνουν και γίνεται τμηματική κοπή του με 
το Collins ηλεκτρόδιο και με τη χρήση της λαβίδας 
αφαιρούνται τα κομμάτια 

Τεχνική υδρομασάζ Hamou (1993): Με τη βοή-
θεια του διατατικού υγρού και με αυξομείωση της 
πίεσης από την ηλεκτρονική κονσόλα, μετά την δι-
ατομή της κάψας του ινομυώματος γίνεται κινητο-
ποίησή του ώστε να προβάλει το υπόλοιπο τμήμα 
που διηθεί το μυομήτριο μέσα στην ενδομητρική 
κοιλότητα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η πλή-
ρης αφαίρεσή του με τη χρήση του διπολικού ρεζε-
κτοσκοπίου.

Manual massage τεχνική Hallez (1995): κατά τη 
διάρκεια της αφαίρεσης του ινομυώματος γίνεται 
μασάζ (Crede’s τεχνική) στον πυθμένα της μήτρας 
από την περιοχή της κοιλιάς (υπογάστριο)και το 

ινομύωμα προβάλει στην ενδομητρική κοιλότητα. 
Με την μαιευτική τεχνική, επιτυγχάνεται η κινητο-
ποίηση του ινομυώματος μέσα στην ενδομητρική 
κοιλότητα.

Two step τεχνική (Lin et all 2000): Στην αρχή 
χρησιμοποιείται ένα διπολικό ρεζεκτοσκόπιο 7mm 
για τη διατομή της κάψας του ινομυώματος και την 
κινητοποίησή του και στη συνέχεια ένα των 9 mm, 
όπου γίνεται ο τεμαχισμός του σε κομμάτια όπου 
αφαιρείται με λαβίδα βιοψίας (Lin). Κατά τη διάρ-
κεια της επέμβασης χρησιμοποιείται και υπερηχο-
γραφική καθοδήγηση.

Αblation Ενδομητρίου: Χρησιμοποιείται κυρίως 
σε γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει το οικογενει-
ακό τους πλάνο και έχουν μήτρα που ξεπερνά τα 
>12cm (ενδομητρική κοιλότητα), ωστόσο υπάρχουν 
τεχνικές δυσκολίες διότι δεν υπάρχει εργαλείο που 
να μπορεί να καυτηριάσει όλες τις ενδομητρικές 
επιφάνειες. Υστεροσκοπικό ablation έχει χρησι-
μοποιηθεί με καλά αποτελέσματα σε ινομυώματα 
πάνω από 4 cm20.

Μικροκύματα (ΜΕΑ): έχουν χρησιμοποιηθεί για 
να νεκρωθούν ευμεγέθη ινομυώματα σε γυναίκες με 
αυξημένο μέγεθος μήτρας (12-16 εκ. σε μήκος) και με 
παραμορφωμένη ενδομητρική κοιλότητα21. Η βελτί-
ωση της μητρορραγίας συνοδεύεται από σημαντική 
συρρίκνωση του ινομυώματος και αναγνωρίζεται 1 
με 2 μήνες μετά με MRI21

Morcellator -IUM (μηχανικός τεμαχισμός): Το 
υστεροσκοπικό Morcellator είναι η πιο πρόσφατη 
τεχνική που έχει περιγραφεί13. Έχουν δημοσιευθεί 
μελέτες που αφορούν κυρίως την αφαίρεση υπο-
βλεννογόνιων ινομυωμάτων G0 & G1και λιγότε-
ρο G2. Η εξέλιξη των υστεροσκοπικών morcellator 
TRUCLEAR (Smith & Nephew) 2005, MYOSURE 
2008 (Hologic), BIGATTI Shaver 2009 (Karl & Storg) 
με διαφορές στην ταχύτητα κοπής των ιστών, στο 
συνδυασμό της κίνησης τεμαχισμού (προσθιοπίσθια 
και κυκλική) καθώς επίσης και το παράθυρο κοπής 
και απορρόφησης του τεμαχισθέντος ινομυώματος. 
Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι η μικρή 
καμπύλη εκμάθησης, ο μικρός κίνδυνος επιπλο-
κών σε σχέση με τη ρεζεκτοσκοπική τεχνική, υψη-
λή αποτελεσματικότητα 87% και ικανοποίηση των 
ενδοσκόπων πάνω από 95% . Η ευκολία της τεχνι-
κής είναι διαφορετική σε κάθε Morcellator για την 



Τόμος 5|Τεύχος 2, 202116

Υστεροσκοπική αφαίρεση ινομυωμάτων μήτρας. Ενδείξεις-Tεχνικές-Eπιπλοκές

αφαίρεση ινομυωμάτων τύπου 0 & 1, η δυσκολία 
όμως παραμένει ίδια για τα τύπου 2 σε σύγκριση 
με τη ρεζεκτοσκοπική τεχνική όπως περιεγράφηκε 
σε μια συστηματική ανασκόπηση22. Ο μικρότερος 
χειρουργικός χρόνος είναι ένα άλλο πλεονέκτημα 
σε σχέση με τις άλλες τεχνικές όπως και η απώλεια 
υγρών είναι μειωμένη, καθαρότερο οπτικό πεδίο, 
λόγω μη δημιουργίας φυσαλίδων και μικρότερος 
κίνδυνος τραυματισμός του τραχήλου. 

Έιδικότερα για τα ινομυώματα τύπου G 2 η δι-
ατομή της κάψας του και ο συνδυασμός τεχνικών 
Hydromassage Hammou και Μanual τεχνικής 
(Grede), είναι αποτελεσματικές για την αφαίρεσή 
τους. Ωστόσο χρειάζονται περισσότερες μελέτες για 
να γίνει αποδεκτή αυτή η νέα μέθοδος. 

Η επιλογή της τεχνικής εξαρτάται από την τύπο 
και τη θέση του υποβλεννογόνιου ινομυώματος 
στην ενδομητρική κοιλότητα, τα διαθέσιμα εργα-
λεία και την προσωπική εμπειρία. Τα ινομυώματα 
τύπου G0 αφαιρούνται ευκολότερα και πολλές τε-
χνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

Η κλασική ρεζεκτοσκοπική μέθοδος γίνεται με τη 
μέθοδο slice:επαναλαμβανόμενες παλινδρομικές 
κινήσεις του ηλεκτροχειρουργικού βρόγχου από 
την προβάλουσα κορυφή του ινομυώματος με φορά 
από την πυθμενική ενδομητρική επιφάνεια προς 
την πρόσθια επιφάνεια υπό συνεχή οπτική παρακο-
λούθηση. Με το τρόπο αυτό μειώνεται ο όγκος του 
ινομυώματος φθάνοντας στην βάση του2. Οι τεμα-
χισθέντες ιστοί αφαιρούνται από την ενδομητρική 
κοιλότητα με λαβίδα συλλήψεως. Αυτό επαναλαμ-
βάνεται αρκετές φορές μέχρι την πλήρη αφαίρεσή 
του. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν αφαιρού-
νται ινομυώματα τύπου G1 και ακόμη περισσότερο 
για τα τύπου G2 που έχουν μεγαλύτερο βάθος διή-
θησης. Η αναγνώριση του υγιούς μυομητρίου είναι 
σημαντική για την αποφυγή διάτρησης της μήτρας. 
Έιδικότερα για να είναι ασφαλής η υστεροσκοπική 
αφαίρεση των τύπου G2 δεν πρέπει να απέχει λιγό-
τερο από 5 χιλ. από τον ορογόνο της μήτρας13. Πρό-
σφατα ένα νέο υστεροσκόπιο παρουσιάστηκε με 
αυτόματη αναρρόφηση των τεμαχισθέντων ιστών 
(Resection Master by Gallinat, Richard Wolf GmbH, 
Knittlingen, Germany) και επιτυγχάνεται η ταχύτε-
ρη απομάκρυνση των ιστών και μειώνεται ο χρόνος 
χειρουργείου και ο τραυματισμός του τραχήλου.

Έχει περιγραφεί η διατομή του ινομυώματος από 
τη βάση του και η παραμονή του στην ενδομητρική 
κοιλότητα ώστε να συρρικνωθεί και να αφαιρεθεί με 
την πρώτη περίοδο. Ωστόσο οι παρενέργειες όπως ο 
διαρκής πυελικός πόνος, οι κράμπες και η ενδομη-
τρίτιδα δεν την έκαναν τόσο δημοφιλή19.

Μετεγχειρητική παρακολούθηση- επιπλοκές 
Μετά την επεμβατική υστεροσκόπηση για την 
αφαίρεση υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων παρα-
τηρούνται συμπτώματα όπως κράμπες στην κοιλιά, 
ελαφρά κολπική αιμόρροια και κολπική δυσφορία 
. Συνήθως μαζί με την αντιβιοτική αγωγή και την 
οιστρογονική θεραπεία, ιδιαίτερα για τα ινομυώ-
ματα G1 G2 προτείνεται αναλγητική αγωγή με μη 
στεροειδή αντιφλεγμονώδη, παρακατεταμόλη και 
ιβουπροφαίνη. Έπίσης παρατηρούνται συμπτώμα-
τα από την υπερφόρτωση υγρών, υπονατριαιμία, 
βραδυκαρδία, υπέρταση, ναυτία, έμετος, καταπλη-
ξία, πνευμονικό οίδημα και καρδιαγγειακεs ανω-
μαλίες23. Γενικά οι γυναίκες μπορούν μετά από 24 
ώρες να επανέλθουν στις δραστηριότητες τους εκτός 
από σεξουαλικές επαφές για επτά μέρες και η διάρ-
κεια της κολπικής αιμόρροιας μπορεί να διαρκέσει 
από μία έως 4 – 6 εβδομάδες μετά την επέμβαση. Η 
πιθανότητα κακοήθειας στα αφαιρεθέντα ινομυώ-
ματα είναι 0,86%.

Διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές 
Η επεμβατική υστεροσκοπική ινομυωματεκτομή εί-
ναι μια ασφαλής και ελάχιστα επεμβατική μέθοδος 
και η γνώση των άμεσων και όψιμων μετεγχειρι-
τικών επιπλοκών είναι σημαντικό να αναφερθούν 
και να τις γνωρίζουν οι ενδοσκόποι – γυναικολό-
γοι. Οι περισσότερες μελέτες αναφέρουν ένα ποσο-
στό 0,8 έως 2,6% επιπλοκών και έχει άμεση σχέση με 
το μέγεθος, την διήθηση του μυομητρίου, την τοπο-
θεσία του και των αριθμών τους. Η υπερφόρτωση 
υγρών και η διάτρηση της μήτρας είναι οι πιο συ-
χνές επιπλοκές19, 23, 24. Άλλες διεγχειριτικές επιπλοκές 
είναι ο τραυματισμός του τραχήλου, η αιμορραγία, 
ο εμβολισμός από αέρα, και μετεγχειριτικές ενδομη-
τρικές συμφύσεις25, αλλά και η ρήξη μήτρας κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης19, 26, 27. Η πιο συχνή επι-
πλοκή 0,12% έως 3% είναι η διάτρηση της μήτρας 
και η αιτία της είναι ο τραυματισμός κατά της εί-
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σοδο του υστεροσκοπίου, ιδίως σε εμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες, η στένωση του τραχήλου, η ατοκία και οι 
έντονες κλήσεις της μήτρας (οπίσθια, προσθία υπερ-
καμψη) και η αφαίρεση ινομυωμάτων τύπου G1 και 
G2. Κατά τη διάρκεια της διατρησης έχουμε από-
τομη απώλεια υγρών, απώλεια της διατασιμότη-
τας της ενδομητρικής κοιλότητας και αιμορραγία. 
Η επέμβαση πρέπει να διακοπει άμεσα, είναι πολύ 
επικίνδυνο να γίνει τραυματισμός εντέρου ( με την 
χρήση διπολικού ή μονοπολικού ρεζεκτοσκοπίου ή 
του υστεροσκοπικού Morcellator). Σε περιπτώσεις 
σοβαρής αιμορραγίας ή υποψια τραυματισμού του 
εντέρου θα πρέπει να γίνεται άμεσα διαγνωστική 
λαπαροσκόπηση.

Η πιο επικίνδυνη επιπλοκή είναι η υπερφόρτωση 
υγρών κατά τη διαρκεια της επέμβασης σε ποσοστό 
1,6 % έως 2,5 % όπου γίνεται απότομη διεισδυση του 
διατατικού υγρού στην κυκλοφορία του αίματος, 
και έχει σαν αποτέλεσμα την υπονατριαιμία, μετα-
βολή οξέωση, πνευμονικό οιδημα, καρδιακή ανε-
πάρκεια, εγκεφαλικό οιδημα, θάνατο σε ποσοστο 
25%28. Η απότομη απώλεια υγρών οφείλεται στην 
ταχεία απορροφησή τους από τα ανοιχτά αγγεία 
που αιμματώνουν το ινομύωμα και από την περι-
τονιακή απορρόφησή τους όπου διέρχονται μέσω 
των σαλπίγγων . Έχει άμεση συσχέτιση με το μέγε-
θος και τα βάθος διήθησης του μυομητρίου28, όπως 
επίσης και ο χρόνος διάρκειας της επέμβασης28, 29. 
Η καταμέτρηση των υγρών κατά τη διάρκεια της 
επέμβασης γίνεται από το νοσηλευτικό προσωπικό 
του χειρουργείου ή μέσω της κονσόλας διαχείρισης 
υγρών. Η χρήση του διπολικου ρεζεκτοσκοπίου με 
διατατικο μέσο τον φυσιολογικό όρο, μείωσε τον 
κίνδυνο της απώλειας υγρών, υπονατριαιμίας και 
περαιτέρω επιπλοκών .

Πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες από το BSGE 
(Bρετανικό Κολλέγιο Γυναικολόγων- Ένδοσκόπων) 
και την ESGE (Έυρωπαϊκή εταιρείας Γυναικολογι-
κής Ένδοσκόπησης) έθεσε ως ανώτατο όριο 2.500 ml 
για τα ισοτονικά υγρά, και 1000 ml για τα υποτονι-
κά υγρά για απώλεια υγρών σε υγιείς γυναίκες, σε 
ηλικιωμένες ασθενείς και με ιστορικό άλλων ασθε-
νειών, 750 ml για τα υποτονικά και 1500 ml για τα 
ισοτονικά.

Σοβαρή αιμορραγία είναι ασυνήθιστη επιπλοκή 
και μπορεί να προκληθεί από τραυματισμό του εν-

δομητρίου και των αγγείων του μυομητρίου. Η θε-
ραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την έγχυση 
F2a προσταγλανδίνης που βοηθα τη συσπαστικό-
τητα του μυομητρίου, η τοποθέτηση ενός καθετήρα 
Foley (με 30 ml Ballon) ώστε να ασκεί πίεση ή να 
γίνει ταμπονάρισμα της μήτρας με μητροκολπι-
κό ταμπόν ή εμβολισμό των μητριών αγγείων εαν 
υπάρχει δυνατότητα. Σε εμμένουσα και επικίνδυνη 
αιμορραγία για την ζωή της ασθενούς εκτελείται 
υστερεκτομία.

Η ενδομητρίτιδα μετά την επεμβατική υστεροσκό-
πηση ανέρχεται σε ποσοστό 0,01% έως 1,42%, υπεύ-
θυνος παράγοντας είναι η διάρκεια της επέμβασης 
γι’ αυτό χορηγείται προφυλακτική αντιβιωτική 
αγωγή (διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά). 

Οι μεταγχειρητικές ενδομητρικές συμφύσεις 
(IUA) είναι η πιο σοβαρή και μακρόχρονη επι-
πλοκή 1% -3%30. Για να μειωθεί η επίπτωση των 
ενδομητρικών συμφύσεων είναι σημαντικό να απο-
φευχθούν ο τραυματισμός του τραχήλου, του ενδο-
μητρικού βλεννογόνου και του μυομητρίου γύρω 
από το ινομύωμα. Πολύ σημαντικός παράγων είναι 
η μειωμένη χρήση διπολικού ρεύματος, ειδικότερα 
όταν γίνεται αφαίρεση G1 και G2 καθώς επίσης και 
αφαίρεση πολλαπλών ινομυωμάτων, καθως και η 
προεγχειριτική προετοιμασία του τραχήλου με φαρ-
μακευτική αγωγή (μισοπροστολή)

H τοποθέτηση Foley, η μετεγχειριτική οιστρογονι-
κή θεραπεία μπορούν να μειώσουν των κίνδυνο των 
ενδομητρικών συμφύσεων. Σε 6 εβδομάδες μετά την 
επέμβαση μπορεί να γίνει μια επαναληπτική υστε-
ροσκόπηση (Second look) και να γίνει διατομή των 
συμφύσεων .

Έχουν προταθεί, για τη μείωση των ενδομητρικών 
συμφύσεων, η χρήση ενδομητρικού σπιράλ λεβο-
νοργεστρέλλης, συζευγμένα οιστρογόννα, παράγο-
ντες φραγμού όπως καθετήρας Foley υαλλουρονι-
κού οξέως και Seprafilm. 

Πρόσφατη ανασκόπηση περιέγραψε ότι δεν 
υπάρχει κατηγορηματικά μια αποτελεσματική μέ-
θοδος για τη μείωση του κινδύνου της εμφάνισης 
ενδομητρικών συμφύσεων25.

Έχούν περιγραφεί περιπτώσεις διηθητικού και 
προδρομικού πλακούντα μετά από υστεροσκοπική 
ινομυωματεκτομή.Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί 
σε υστεροσκόπηση για αφαίρεση ινομυωμάτων θα 
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πρέπει να συμβουλεύονται ότι υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος για ανώμαλη θέση του πλακούντα.

Η ρήξη μήτρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
ή του τοκετού είναι δυνατόν να συμβεί σε γυναίκες 
που υποβλήθηκαν σε υστεροσκοπική ινομυωματε-
κτομία .

Οι Derman et al και οι Yaron e al26, 27, περιέγραψαν 

δύο περιστατικά με ρήξη μήτρας μετά από αυτή τη 
χειρουργική επέμβαση. Προτείνεται από αρκετούς 
συγγραφείς ότι οι γυναίκες θα πρέπει να επιδιώ-
κουν εγκυμοσύνη ένα χρόνο μετά την επέμβαση και 
ότι η καισαρική τομή θα πρέπει να προτείνεται μετά 
την αφαίρεση υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων G1 
και G2. Θ

 Η υστεροσκοπική ινομυωματεκτομή είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος σε ποσοστό 94%.
  Οι προγνωστικοί παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία της εξαρτώνται από τον προεγχειρητικό 
έλεγχο, το μέγεθος , την εντόπιση, την έκταση και τον αριθμό των ινομυωμάτων.
  Σε ενα ποσοστό της τάξης του 5% με 20% μπορεί να είναι ανεπιτυχής και να μην εξαιρεθεί εξ ολοκλή-
ρου το υποβλεννογόνιο ινομύωμα. Δεύτερη επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί 4 – 6 εβδομάδες 
αργότερα σε περιπτώσεις όπου δεν έγινε ικανοποιητική αφαίρεσή του ινομυώματος την πρώτη φορά.
  Η υπογονιμότητα συνήθως βελτιώνεται μετά την αφαίρεση των υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων τύπου 
G0 και G1 ( από 6,7% έως 76,9% με μέσο όρο 45% ). 
  Η χρήση του διπολικού ρεζεκτοσκοπίου παραμένει η υστεροσκοπική επέμβαση εκλογής, ωστόσο μια 
καινούργια εναλλακτική μέθοδος ο μηχανικός τεμαχιστής (morcellator) χρησιμοποιείται για την αφαί-
ρεση GO,G1 και λιγότερο για G2 υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων σε μικρότερο χειρουργικό χρόνο
  Οι συχνότερες επιπλοκές περιλαμβάνουν την υπερφόρτωση υγρών και τη διάτρηση μήτρας. Μακρο-
πρόθεσμες είναι οι ενδομήτριες συμφύσεις και η ρήξη μήτρας κατά τη διάρκεια της κύησης.

Take home messages

Hysteroscopy, as a minimally invasive endoscopic method, can be used to remove submucous uterine 
fibroids. In recent years, the development of endoscopic tools and fiber optics has resulted in more 
effective treatment of the fibroids with minimal short and long term complications. Hysteroscopic 
myomectectomy has been shown to be safe with short hospitalization time, and low cost. The 
“gold standard” hysteroscopic technique remains the use of bipolar resectoscopy. Recently a new 
alternative method called “Intrauterune Morcellation” has been introduced to remove GO and GI 
submucosal fibroids in a shorter surgical time. The possible complications associated with hysteroscopic 
myomectomy are: fluid overload, uterine perforation, uterine bleeding, bowel injury, trauma to the 
cervix, air embolism , pulmonary edema, cerebral edema and death. Long term complications include 
intrauterine adhesions and rupture of the uterus during pregnancy. The rate of complications ranges 

Synopsis

Hysteroscopic removal of uterine fibroids. Indications-Techniques-
Complications
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from 0.3%-28% and depends on the size of the fibroid, the degree of infiltration of the myometrium, the 
location of the fibroid and the experience of the surgeon.

KEYWORDS: Hysteroscopy / Myomectomy / Indications / Techniques / Complications
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Οι συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας δεν είναι σπάνιες, είναι αποτέλεσμα διαταραχών της εμβρυικής διά-
πλασης, συνένωσης και απορρόφησης των πόρων του Muller που ανάλογα με τη χρονική στιγμή που συμ-
βαίνουν προκαλούν την αντίστοιχη ανωμαλία. Η ταξινόμησή τους βασίζεται σε διάφορα συστήματα, με 
νεότερο αυτό της ESHRE/ESGE. Ένδείξεις χειρουργικής και υστεροσκοπικής διόρθωσης των ανωμαλιών 
αποτελούν τα κλινικά συμπτώματα που μπορεί να τις συνοδεύουν και το ελαττωμένο αναπαραγωγικό δυ-
ναμικό με την έννοια της υπογονιμότητας, των αλλεπάλληλων αποβολών, του πρόωρου τοκετού και των 
ανώμαλων προβολών του εμβρύου κατά τον τοκετό. Παρόλο που οι συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας συν-
δέονται με τα παραπάνω προβλήματα γονιμότητας, η ακριβής κλινική σημασία καθώς και αποτελεσματι-
κότητα της θεραπευτικής αντιμετώπισης παραμένει αντικείμενο διαφωνιών και απαιτεί περαιτέρω μελέ-
τη. Οι περισσότεροι επιστημονικοί οργανισμοί συστήνουν εξατομίκευση της θεραπείας και αντιμετώπιση 
μόνον όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις και όχι απλά σε τυχαία διάγνωσή τους. Γίνεται αναφορά 
στις διαγνωστικές μεθόδους και ανάλυση των ενδείξεων υστεροσκοπικής αντιμετώπισης και των τεχνικών 
και μέσων αυτής της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής τεχνικής . Έπίσης περιγράφονται πιθανές επι-
πλοκές και τρόποι πρόληψής τους. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Συγγενείς ανωμαλίες μήτρας  / Διόρθωση / Ενδείξεις / Επιπλοκές
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Εισαγωγή
Οι συγγενείς ανωμαλίες της διάπλασης της μήτρας 
(ΣΑΔ) είναι το επακόλουθο διαταραχών κατά τη 

διάρκεια της εμβρυικής διάπλασης των παραμεσο-
νεφρικών (Müllerian) πόρων, που ανάλογα με την 
χρονική περίοδο που θα συμβούν αφορούν τη δη-
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μιουργία, διαφοροποίηση και συνένωση τους και 
έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση της αντίστοι-
χης διαπλαστικής ανωμαλίας. Το γεγονός αυτό κα-
ταδεικνύει εξαρχής την ποικιλομορφία αλλά και 
πιθανή πολυπλοκότητα αυτών των ανωμαλιών.

Οι ανωμαλίες αυτές μπορεί να κυμαίνονται, από 
διαταραχές της οργανογένεσης των πόρων δηλαδή 
πλήρη απουσία της μήτρας ή και του κόλπου όπως 
στο σύνδρομο Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser 
(MRKH), σε απλασία του ενός ημιμορίου της μή-
τρας (μονόκερη), με ή χωρίς επικουρικό κέρας. Έπί-
σης, σε διαταραχές συνένωσης διαφόρων βαθμών 
όπως στην μήτρα διπλού σώματος (πρώην δίδελφυ 
και δίκερη μήτρα) και σε διαταραχές απορρόφη-
σης του διαφράγματος μεταξύ των πόρων που εκ-
φράζεται ως διάφραγμα της μήτρας, διαφορετικού 
κάθε φορά μήκους.

Η επίπτωση των ΣΑΔ αναφέρονται σε 4,3-6.7% 
στο γενικό πληθυσμό, 3.4-8% σε υπογόνιμες γυναί-
κες και 12.6-18.2% σε αυτές με καθ’έξιν αποβολές. 1

Σε ερευνητικό και κλινικό επίπεδο, τα ανωτέρω 

αντικατοπτρίζονται στην δυσχέρεια απόλυτα ξεκά-
θαρης ταξινόμησης τους, με αποτέλεσμα την ύπαρ-
ξη διαφορετικών πρωτοκόλλων ταξινόμησης όπως 
αυτό της American Society of Reproductive Medicine 
(ASRM) 2,3 , Vagina Cervix Uterus Adnexa-associated 
malformation (VCUAM)4 και αυτό της European 
Society of Human Reproduction & European Society 
of Gynaecological Endoscopy (ESHRE/ESGE) 5 που 
αποτελεί και την πιο πρακτική και ξεκάθαρη θα λέ-
γαμε ταξινόμηση αυτή τη στιγμή. (Εικόνα 1)

Έπειδή λοιπόν η αναγκαιότητα του βέλτιστου 
τρόπου διερεύνησης και διάγνωσης των ΣΑΔ, οδη-
γεί στην καλύτερη αντιμετώπισή τους όταν αυτή 
χρειάζεται, θα πρέπει να γίνει ευρέως αποδεκτή η 
χρήση αξιόπιστων και συγκρίσιμων μεταξύ τους 
διαγνωστικών διαδικασιών και τεχνικών, λεπτομε-
ρής καταγραφή των περιστατικών, για την ασφα-
λή εξαγωγή συμπερασμάτων και κατευθυντήριων 
οδηγιών προς όφελος της αναπαραγωγικής δυνα-
τότητας αλλά και ύφεσης των συμπτωμάτων της 
ασθενούς.

Εικόνα 1: Ταξινόμηση των Συγγενών Ανωμαλιών Μήτρας-Τραχήλου-Κόλπου σύμφωνα με την ESHRE/ESGE
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Ενδείξεις Υστεροσκοπικής αντιμετώπισης 
Θα πρέπει να γίνει εξαρχής σαφές, ότι η υστερο-
σκοπική χειρουργική αντιμετώπιση των ΣΑΔ δεν 
αποτελεί μονόδρομο όταν αυτές τυχαία ή μη δι-
αγνωστούν, αλλά εξαρτάται από την ύπαρξη συ-
μπτωμάτων και την φύση και έντασή τους ή /και 
την ύπαρξη υπογονιμότητας ή καθ΄ έξιν αποβολών. 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει εξατομικευ-
μένη προσέγγιση της ασθενούς, βασισμένη όμως σε 
αποδεκτούς κανόνες και κατευθυντήριες οδηγίες.

Η διάγνωση βασίζεται στο λεπτομερές ιστορικό 
της γυναίκας, την επιμελή γυναικολογική κλινι-
κή εξέταση, στον κολπικό υπερηχογραφικό έλεγχο 
των έσω γεννητικών οργάνων και όπου κρίνεται 
απαραίτητο, στην Υστεροσαλπιγγογραφία (κλασ-
σική ή υπερηχογραφική σαλπιγγογραφία), στην 
Μαγνητική Τομογραφία (MRI) της ελάσσονος πυ-
έλου ειδικά σε σύνθετες περιπτώσεις αλλά και για 
τον ταυτόχρονο έλεγχο του ουροποιητικού, όπου 
μπορεί να υπάρχουν επίσης ανωμαλίες διάπλασης 
και τέλος σε επεμβατικές μεθόδους όπως υστερο-
σκόπηση με ταυτόχρονη λαπαροσκόπηση. 6,7

Η εισαγωγή της τρισδιάστατης 3D υπερηχογρα-
φίας, ήρθε να δώσει εντυπωσιακές δυνατότητες και 
να αποτελέσει πλέον το gold standard στη διερεύ-
νησή και διάγνωση των ΣΑΔ μετατοπίζοντας την 
σε μη επεμβατικό πεδίο, κάτι που όπως είναι κατα-
νοητό αποτελεί σημαντική επιστημονική πρόοδο. 
Έτσι η απεικόνιση σε μετωπιαίο επίπεδο της ενδο-
μήτριας κοιλότητας μας δίνει άριστες πληροφορί-
ες για την ύπαρξη διαφράγματος, την έκτασή του 
και την διαφορική διάγνωση του από ανωμαλίες 
του εξωτερικού περιγράμματος του πυθμένα της 
μήτρας και άρα καθορίζει τη δυνατότητα ή μη χει-
ρουργικής διόρθωσης. 8, 9,10

Στις ενδείξεις που μας καθοδηγούν προς την 
υστεροσκοπική αντιμετώπιση ανήκουν η υπογονι-
μότητα, οι αλλεπάλληλες αποβολές και διαταραχές 
της εμμήνου ρύσεως, καθώς και επίσης η πιθανότη-
τα ή το προηγούμενο ιστορικό πρόωρου τοκετού, 
ανώμαλου εμβρυικού σχήματος/προβολής ή καθυ-
στέρησης της εμβρυικής ανάπτυξης – fetal growth 
restriction (FGR). Έπίσης, ενδείξεις χειρουργικής 
αντιμετώπισης αποτελούν οι αποφρακτικού τύ-
που συγγενείς ανωμαλίες, όπως π.χ. το αποφραγ-
μένο επικουρικό κέρας, η μήτρα διπλού σώματος 

με επίμηκες αποφρακτικό κολπικό διάφραγμα ή 
αγενεσία κόλπου/τραχήλου, στις οποίες υπάρχει 
πυελικός πόνος συνήθως κυκλικός, ως αποτέλεσμα 
αιματόμητρας, αιματόκολπου ή και συνυπάρχου-
σας ενδομητρίωσης. 11, 12,13

Βέβαια στο σύνδρομο MRKH η πρωτοπαθής 
αμηνόρροια αλλά και η αδυναμία κολπικής σεξου-
αλικής επαφής είναι αυτή που οδηγεί την ασθενή 
στο γιατρό.

Σε ΣΑΔ που αφορούν την συνένωση των πόρων, 
δηλαδή σε ύπαρξη δύο θαλάμων (πλήρη ή μερική, 
με ή χωρίς συνύπαρξη διαφράγματος (ESHRE/
ESGE U3 a, b, c ), δε φαίνεται να υπάρχει μειωμέ-
νη γονιμότητα, αλλά αύξηση αποβολών 1ου τριμή-
νου, πρόωρου τοκετού και ανώμαλων προβολών. 
14, 15

Οι ανωμαλίες της μήτρας φαίνεται να συνδέ-
ονται με κακή έκβαση της εγκυμοσύνης με μέσο 
ποσοστό αποβολών της τάξης του 44,1%, πρόωρου 
τοκετού 22.3% και 32.9 τελειόμηνης κύησης συγκε-
κριμένα σε ασθενείς με διάφραγμα. 16 

Σε ότι αφορά την αναπαραγωγική ικανότητα 
της γυναίκας φαίνεται από μελέτες ότι επηρεάζε-
ται αρνητικά σε ΣΑΔ όπου υπάρχουν διαμαρτίες 
της κοιλότητας της μήτρας, όπως το μερικό ή πλή-
ρες διάφραγμα (U2 a, b). Έτσι υπάρχει ελαττωμένη 
γονιμότητα, αυξημένη πιθανότητα για αποβολές 
1ου τριμήνου και για ανώμαλες προβολές κατά τον 
τοκετό. Τα προηγούμενα φαίνεται να είναι πιο συ-
χνά σε περιπτώσεις πλήρους διαφράγματος σε σχέ-
ση με αυτές με μερικό χωρίς όμως ακόμη να έχει δι-
ευκρινιστεί η πλήρης αιτιοπαθογένεια. Υποθέσεις, 
όπως μη κατάλληλο ενδομήτριο που καλύπτει το 
διάφραγμα, ελαττωμένη δυνατότητα διάτασης της 
μήτρας, συσπάσεις και μη επαρκής αγγείωση της 
περιοχής, έχουν διατυπωθεί. 17 

Η περίπτωση της δύσμορφης μήτρας με σωλη-
νοειδή διαμόρφωση της ενδομήτριας κοιλότητας 
(U1a), έχει κατά το παρελθόν συνδεθεί με τη χρήση 
Διαιθυλοστιλβιστρόλης -DES από τις μητέρες αυ-
τών των γυναικών κατά την ενδομήτρια ζωή. 5, 18 
Το γεγονός αυτό πλέον αμφισβητείται, διότι έχουν 
καταγραφεί περιστατικά και μετά την αναστολή 
χρήσης της DES. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι πα-
ραπάνω ανωμαλίες έχουν συσχετιστεί με μειωμένη 
αναπαραγωγική ικανότητα, καθώς και με αποβο-
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λές, έκτοπες κυήσεις και πρόωρους τοκετούς. 19,20, 

21 Ένδείξεις υστεροσκοπικής διόρθωσης αποτελούν 
οι επανειλημμένες αποβολές, πρόωροι τοκετοί, μα-
κροχρόνια υπογονιμότητα, αποτυχίες εμφύτευσης 
ή σχεδιαζόμενη θεραπεία με IVF. 22, 23 

Γενικότερα, η πιθανότητα του αυτόματου πρόω-
ρου τοκετού στις ΣΑΔ με διαταραχές της απορρό-
φησης και της συνένωσης φαίνεται να είναι αυξη-
μένη, χωρίς όμως επί του παρόντος να μπορεί να 
εφαρμοστεί ένα μοντέλο για την πρόβλεψη και 
πρόληψή του. 24, 25

Συμπερασματικά, σε ότι αφορά στις ενδείξεις 
υστεροσκοπικής διόρθωσης των ΣΑΔ, τα πράγ-
ματα είναι πιο ξεκάθαρα στις αποφρακτικού τύ-
που με συνοδά κλινικά συμπτώματα (πόνος κλπ), 
όπου η επέμβαση είναι μονόδρομος, ενώ σε αυτές 
με διαταραχές απορρόφησης και συνένωσης όπου 
η σχέση τους με μείωση της αναπαραγωγικής ικα-
νότητας είναι πολύ πιθανή ή και προφανής πολλές 

φορές, υπάρχει ακόμα πεδίο για μελέτη. 25 Χαρα-
κτηριστικό είναι ότι οι υπάρχουσες οδηγίες συστή-
νουν διόρθωση πχ του διαφράγματος σε γυναίκες 
με διαδοχικές αποβολές και όχι σε βάση ρουτίνας 
μετά από τυχαία διάγνωσή τους. 26

Τεχνικές - Επιπλοκές
Ο βασικός και κύριος σκοπός της υστεροσκοπι-
κής διόρθωσης των ΣΑΔ, είναι η καλύτερη δυνα-
τή αποκατάσταση της ανατομίας της ενδομήτριας 
κοιλότητας με τον λιγότερο επεμβατικό τρόπο, με 
σκοπό την εξάλειψη των ανεπιθύμητων συμπτω-
μάτων και την βελτίωση-αύξηση της αναπαραγω-
γικής ικανότητας της γυναίκας. 

Η υστεροσκόπηση σαν τεχνική έχει εξελιχθεί ρα-
γδαία τα τελευταία χρόνια χωρίς όμως αυτό να ση-
μαίνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί από μόνη της για 
την διόρθωση όλων των διαπλαστικών ανωμαλιών 
της μήτρας. Έτσι, σε περιπτώσεις όπως η μήτρα δι-

Εικόνα 2: Σχηματική απεικόνιση των συγγενών ανωμαλιών της μήτρας ESHRE/ESGE
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πλού σώματος (U3 a, b), όταν υπάρξει ένδειξη διόρ-
θωσς, αυτή γίνεται με ανοικτή-κοιλιακή ή λαπαρο-
σκοπική προσπέλαση, με εξαίρεση τη δυνατότητα 
ήπιας παρέμβασης στην U3 c, όπου μπορεί ίσως να 
γίνει διατομή του συνυπάρχοντος διαφράγματος 
(Εικόνα 2).Έπίσης στην απλασία κόλπου (σύνδρο-
μο MRKH) η προσπέλαση είναι κοιλιακή-λαπαρο-
σκοπική και περινεϊκή.

Η υστεροσκόπηση λοιπόν, βρίσκει απόλυτο πε-
δίο εφαρμογής κυρίως σε διαταραχές απορρό-
φησης, δηλαδή μερικό ή πλήρες διάφραγμα (U2 
a, b), 26 αλλά και σε αποκατάσταση της μήτρας Τ 
(Τ shaped) (U1 a). Η διατομή μπορεί να γίνει με 
υστεροσκοπικό ψαλίδι μέσω του επεμβατικού κα-
ναλιού ή με τη χρήση του μονοπολικού ή διπολι-
κού ρεζεκτοσκοπίου με αντίστοιχο ηλεκτρόδιο σε 
σχήμα αγκίστρου ή αγκύλης ή με διπολική βελόνη 
ή NdYag laser. 

Η ασθενής πρέπει να διανύει την παραγωγική 
φάση του κύκλου της (κατά προτίμηση πρώτες 
ημέρες μετά την έμμηνο ρύση) για βέλτιστη ορα-
τότητα της ενδομήτριας κοιλότητας. Η διαστολή 
του τραχήλου θα πρέπει να είναι προσεκτική και 
όχι μεγαλύτερη από τη διάμετρο του ρεζεκτοσκο-
πίου (1 Fr = 3mm), για την αποφυγή διαρροών 
του διατατικού μέσου, το οποίο θα είναι ανιοντι-
κό (Glycine, Dextrane ) στην περίπτωση χρήσης 
μονοπολικού και ιοντικό (Normal Saline) σε δι-
πολικό ρεύμα. Στην περίπτωση χρήσης του επεμ-
βατικού υστεροσκοπίου για διερεύνηση και δια-
τομή με ψαλίδι, η σύγχρονη τάση όταν αυτό είναι 
τεχνικά εφικτό, είναι η ατραυματική εισαγωγή 
του χωρίς καμία διαστολή του τραχήλου, ειδικά 
εφόσον αντιμετωπίζουμε ασθενείς ατόκους ή με 
αποβολές. 

Τ-Shaped Uterus
Στην υστεροσκοπική διατομή της δύσμορφης μή-
τρας Τ, ο βασικός σκοπός είναι η αποκατάσταση 
του φυσιολογικού τριγωνικού σχήματος της κοιλό-
τητας, που επιτυγχάνεται με διατομές στα πλάγια 
τοιχώματα της, από το σύστοιχο σαλπιγγικό στό-
μιο έως τον ισθμό. Σπανιότερα απαιτείται διατο-
μή στον πυθμένα λόγω ύπαρξης εγκοπής-προβο-
λής προς την κοιλότητα. Πιθανές επιπλοκές είναι 
η διάτρηση, δημιουργία συμφύσεων, ανεπάρκεια 

τραχήλου και ανώμαλη πλακουντοποίηση σε μελ-
λοντική εγκυμοσύνη. 22, 27 

Διάφραγμα Μήτρας
Η διατομή του διαφράγματος γίνεται με ήπιες κι-
νήσεις από την δεξιά προς την αριστερή πλευρά ή/
και αντίστροφα, με συχνή επισκόπηση των ανα-
τομικών οροσήμων της ενδομήτριας κοιλότητας 
(σαλπιγγικά στόμια) και με σκοπό να μην υπάρξει 
παρέκκλιση προς το πρόσθιο ή οπίσθιο τοίχωμα 
της μήτρας με αποτέλεσμα τραυματισμό, αιμορ-
ραγία ή και διάτρηση, επιπλοκές που μπορεί να 
οδηγήσουν σε απώλεια της ορατότητας, ματαίωση 
της διαδικασίας, ανάγκη παραμονής της ασθενούς 
στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και σπανιότε-
ρα μετάγγιση ή και ερευνητική λαπαροσκόπηση/
λαπαροτομία. 26

Κατά την διάρκεια της υστεροσκοπικής επέμβα-
σης η πίεση διάτασης θα πρέπει να είναι η μικρό-
τερη δυνατή που να εξασφαλίζει καλή ορατότητα 
και να γίνεται λεπτομερής καταγραφή του ισοζυ-
γίου υγρών από εντεταλμένο άτομο της χειρουρ-
γικής ομάδας(Fluid manager), ώστε ο χειρουργός 
ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει την απορρόφηση 
υγρών, προκειμένου να παίρνει αποφάσεις για το 
χρόνο περάτωσης της διαδικασίας ή την διακοπή 
της αν αυτό κριθεί επιβεβλημένο.

Το αποτέλεσμα της διατομής κρίνεται ως επαρ-
κές όταν από το ύψος του έσω τραχηλικού στομίου 
μπορεί ο χειρουργός να επισκοπεί συγχρόνως και 
τα δύο σαλπιγγικά στόμια. Η υπερδιόρθωση του 
διαφράγματος πρέπει να αποφεύγεται, διατηρώ-
ντας μια μικρή κυρτότητα προς την ενδομήτρια 
κοιλότητα όπως συμβαίνει και φυσιολογικά, αλλά 
και για αποφυγή υπερβολικής μείωσης του πάχους 
του τοιχώματος και πιθανής ρήξης σε μελλοντική 
κύηση. Έτσι παραμονή ενός υπολειπόμενου τμή-
ματος του διαφράγματος 5mm, πιθανώς να μην 
έχει καμία επίπτωση στη γονιμότητα. 28 

Ένα άλλο ζήτημα που σε κάποιες περιπτώσεις μπο-
ρεί να προκύψει μετεγχειρητικά είναι η δημιουργία 
ενδομήτριων συμφύσεων. Έχουν προταθεί και χρησι-
μοποιηθεί διάφοροι τρόποι αποφυγής σχηματισμού 
τους, με χρήση προεγχειριτικά GnRh ανάλογων, με-
τεγχειρητικά οιστρογόνων και τοποθέτηση ενδομή-
τριου σπειράματος-IUD ή ενδομήτριου μπαλονιού, 
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χωρίς όμως να υπάρχουν σαφείς αποδείξεις για την 
αποτελεσματικότητά τους. Τελευταία υπάρχουν κά-
ποια στοιχεία για εφαρμογή υαλουρονικού οξέος εν-
δομητρίως, σε υγρή μορφή ή γέλη. 29  

Μελέτες που αφορούν το θέμα των ΣΑΔ είναι σε 

εξέλιξη, προσπαθώντας να θέσουν κατευθυντήρι-
ες οδηγίες και να «ομογενοποιήσουν» τον τρόπο 
της διαγνωστικής τους προσέγγισης και τελικά να 
θέσουν με αντικειμενικότητα (evidence based) τις 
ενδείξεις θεραπείας τους. 30 Θ

  Οι συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας σχετίζονται με μείωση της αναπαραγωγικής δυνατότητας, αλλά 
παρόλα αυτά η ακριβής κλινική τους σημασία και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας τους, είναι ζη-
τήματα υπό διερεύνηση.
  Η υστεροσκοπική διόρθωση πολλών εξ αυτών των ανωμαλιών είναι εφικτή με υψηλή αποτελεσματι-
κότητα, σε ότι αφορά το χειρουργικό αποτέλεσμα, την βελτίωση της γονιμότητας, την ασφάλεια, την 
ταχεία μετεγχειρητική αποκατάσταση και την μείωση των πιθανών επιπλοκών.
  Σε κάθε περίπτωση, η καλή υστεροσκοπική χειρουργική τεχνική, απότοκος σωστής εκπαίδευσης και 
εμπειρίας αλλά και η κατάλληλη επιλογή του περιστατικού, θα αποδώσει τα βέλτιστα και θα αποσοβή-
σει σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα επιπλοκών. 

Take home messages

Congenital malformations of the uterus are uncommon and they occur during the early fetal life. Μore 
specifically they are the result of abnormal formation, fusion and absorption of the Mullerian ducts. 
Depending on the embryonic stage of their occurrence they result in the corresponding uterine anomaly. 
There are multiple classification systems, with the newest being the ESHRE/ESGE one. Clinical 
symptoms such as pelvic pain as well as subfertility, miscarriages, preterm labor, fetal malpresentations 
and fetal growth restriction are indications for surgical and hysteroscopic correction. Congenital 
uterine malformations are apparently related to an impaired reproductive outcome, while their exact 
clinical impact as well as the effectiveness of their treatment still remain controversial. Most scientific 
organizations recommend individualization of cases and treatment only upon indications as opposed 
to incidental diagnosis. 

KEYWORDS: Congenital abnormalities of the uterus / Correction / Indications / Complications 

Synopsis

Hysteroscopic correction of congenital malformations of the uterus. 
Indications-Techniques-Complications
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Η λαπαροσκόπηση αποτελεί πλέον την μέθοδο επιλογής για την διενέργεια πολυάριθμων γυναικολογι-
κών επεμβάσεων, πλεονεκτώντας κυρίως σε ότι αφορά τη μετεγχειρητική περίοδο συγκριτικά με τη λαπα-
ροτομία. Όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, και στη λαπαροσκόπηση μπορούν να συμβούν σημαντικές 
επιπλοκές που σχετίζονται τόσο με τον τραυματισμό αγγείων, οργάνων και του γαστρεντερικού συστή-
ματος, όσο και ειδικές επιπλοκές που σχετίζονται με το πνευμοπεριτόναιο. Η πλειοψηφία των επιπλοκών 
αυτών παρουσιάζεται στο αρχικό στάδιο της επέμβασης μέχρι την εισαγωγή του λαπαροσκοπίου. Οι κύρι-
ες τεχνικές εισόδου στην περιτοναϊκή κοιλότητα χωρίζονται σε ανοικτού και κλειστού τύπου, με τη χρήση 
των Hasson trocar και βελόνας Veress αντίστοιχα. Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται οι τεχνικές εισόδου, 
τα κύρια σημεία εσόδου που αποτελούνται από τον ομφαλό, το σημείο Palmer, και το σημείο Lee-Huang, 
και οι συνθήκες που οδηγούν στην επιλογή της εκάστοτε τεχνικής και σημείου εισόδου. Παρατίθεται η 
σύγχρονη βιβλιογραφία σύγκρισης των διαφόρων τεχνικών. Η ανοικτή μέθοδος σχετίζεται με μικρότερα 
ποσοστά αποτυχημένης εισόδου και υποδόριου εμφυσήματος, όχι όμως και με χαμηλότερα ποσοστά μεί-
ζονων επιπλοκών. Ο χειρουργός θα πρέπει να επιλέγει την τεχνική εισόδου με την οποία έχει μεγαλύτερη 
εξοικείωση, ακολουθώντας κάποιους σημαντικούς κανόνες ασφαλείας, θα πρέπει όμως σε κάθε περίπτω-
ση να γνωρίζει και εναλλακτικές τεχνικές στην περίπτωση που αυτές απαιτηθούν λόγω ειδικών καταστά-
σεων που σχετίζονται με το ιστορικό της ασθενούς. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Λαπαροσκόπηση / Πνευμοπεριτόναιο / Τεχνικές εισοδου / Επιπλοκές
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Λαπαροσκοπικές τεχνικές εισόδου 
στην περιτοναϊκή κοιλότητα

Εισαγωγή
Η λαπαροσκόπηση έχει αναπτυχθεί ραγδαία τις τε-
λευταίες δεκαετίες λόγω των πλεονεκτημάτων της 

που αφορούν κυρίως στη μετεγχειρητική περίοδο. 
Η είσοδος στην περιτοναϊκή κοιλότητα στην αρχή 
της επέμβασης αποτελεί μια απαιτητική διαδικα-
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σία, λόγω των χαμηλής συχνότητας μεν, μεγάλης 
σοβαρότητας δε πιθανών επιπλοκών που αφορούν 
κυρίως τραυματισμό του γαστρεντερικού συστήμα-
τος και τον τραυματισμό μεγάλων αγγείων. Ποσο-
στό περίπου 50% των επιπλοκών συμβαίνουν κατά 
την είσοδο στην περιτοναϊκή κοιλότητα 1 , η πλειο-
ψηφία των οποίων προκύπτει κατά την είσοδο του 
αρχικού trocar. 2 Η επίπτωση των μειζόνων επιπλο-
κών κατά την είσοδο υπολογίζεται σε 1.1/1000, πιο 
συγκεκριμένα 0.7/1000 τραυματισμοί γαστρεντε-
ρικού και 0.4/1000 τραυματισμοί μεγάλων αγγεί-
ων. 3 Σύμφωνα με μια συστηματική ανασκόπηση 
το 82% των τραυματισμών μεγάλων αγγείων συνέ-
βη κατά την αρχική είσοδο, σχεδόν το σύνολο των 
τραυματισμών αναγνωρίστηκε διεγχειρητικά, ενώ 
το 55% επιδιορθώθηκε μέσω λαπαροτομίας.4 Αντί-
στοιχη συστηματική ανασκόπηση που αφορούσε 
στους τραυματισμούς γαστρεντερικού ανέδειξε ότι 
το 47% αφορούσε το λεπτό έντερο, και το 55% συνέ-
βη κατά την αρχική είσοδο. Σε ποσοστό όμως 41% 
η διάγνωση του τραυματισμού πραγματοποιήθηκε 
μετά από τουλάχιστον 24 ώρες. 5 Γίνεται αντιληπτή 
ως εκ τούτου η σημασία της αρχικής εισόδου στη 
λαπαροσκόπηση. 

Βελόνα Veress : Η βελόνα Veress που δημι-
ουργήθηκε από τον Ούγγρο Janos Veress το 1938, 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε λαπαρο-
σκόπηση από τον Raoul Palmer το 1947, κατόπιν 
από τον Kurt Semm, και έμελλε να αποτελέσει τη 
δημοφιλέστερη μέθοδο δημιουργίας πνευμοπερι-
τοναίου στη λαπαροσκόπηση. Αργότερα, το 1970, 
ο Hasson ανέπτυξε μια τεχνική εισόδου για τη δι-
ενέργεια λαπαροσκόπησης μέσω μιας τομής των 
κοιλιακών τοιχωμάτων υπό όραση. 6

H Veress είναι μια βελόνα 2mm που αποτελεί-
ται από ένα εσωτερικό αμβλύ άκρο με ελατήριο 
από το οποίο διοχετεύεται το CO2 και από ένα 
οξύαιχμο άκρο που το περιβάλλει και διαπερνά 
το κοιλιακό τοίχωμα. Το εσωτερικό άκρο προβάλ-
λει όταν δεν υπάρχει αντίσταση από την επαφή με 
κάποιο ιστό. Υπάρχουν στο εμπόριο βελόνες μιας 
χρήσης και πολλαπλών χρήσεων. (Φωτ. 1)

Τεχνικές εισόδου στην περιτοναϊκή κοιλότη-
τα: 
Οι βασικές τεχνικές διακρίνονται σε κλειστού και 

ανοιχτού τύπου, με ή χωρίς τη δημιουργία πνευ-
μοπεριτοναίου. 

α. Ανοιχτού τύπου μέθοδος (Hasson) : Τεχνική 
κατά την οποία πραγματοποιείται μια τομή και 
διάνοιξη των κοιλιακών τοιχωμάτων, συνηθέ-
στερα στο ύψος του ομφαλού, υπό άμεση όραση. 
Κατόπιν τοποθετείται το πρώτο trocar και διοχε-
τεύεται το CO2. Τα προτεινόμενα πλεονεκτήματα 
της μεθόδου αυτής είναι η αποφυγή τυφλής ει-
σαγωγής της βελόνας Veress και του κεντρικού 
trocar, και η ορθή ανατομική διόρθωση του κοι-
λιακού τοιχώματος μετά το πέρας της επέμβασης. 
Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται συνηθέστερα το 
Hasson trocar, το οποίο έχει αμβλύ άκρο, και ένα 
ειδικό κώνο που σφραγίζει την τομή για τη δια-
τήρηση του πνευμοπεριτοναίου. Κατά τη διάρ-
κεια της εφαρμογής της τεχνικής τοποθετούνται 
ραφές στην περιτονία του ορθού κοιλιακού μυός, 
οι οποίες στερεώνονται σε εγκοπές που υπάρχουν 
στο trocar. 

β. Κλειστού τύπου μέθοδος : Η κύρια κλειστή 
μέθοδος εισόδου και δημιουργίας πνευμοπεριτο-
ναίου πραγματοποιείται με τη χρήση της βελόνας 
Veress. Η εισαγωγή της βελόνας επιτρέπει την 
ταχεία είσοδο, πραγματοποιείται δε συνήθως στο 
ύψος του ομφαλού. Δεν απαιτείται συρραφή της 
περιτονίας μετά το πέρας της επέμβασης, εφόσον 
χρησιμοποιηθεί trocar < 12mm. Πριν την εισα-
γωγή της το κοιλιακό τοίχωμα ανυψώνεται με τα 
χέρια ή ρουχολαβίδες.7 Σημαντικό είναι να μην 
ανασηκώνεται μόνο το δέρμα, καθώς αυτό φαί-

Φωτογραφία 1 : Βελόνα Veress μιας χρήσης
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νεται να αυξάνει την πιθανότητα αποτυχίας ει-
σόδου στην περιτοναϊκή κοιλότητα. 8. Έισάγεται 
μέσω της τομής σε γωνία 450 με κατεύθυνση την 
πύελο, ή 900 σε παχύσαρκες ασθενείς. Η αίσθηση 
που δίνεται κατά την εισαγωγή είναι 2 «κλικ» που 
νιώθει ο χειρουργός καθώς η βελόνα διαπερνά 
αρχικά την περιτονία και δευτερευόντως το περι-
τόναιο. Έφόσον συμβεί αυτό η βελόνα μπορεί να 
κινηθεί ελεύθερα με την εξαίρεση περιπτώσεων με 
συμφύσεις περιομφαλικά. 

Μετά την εισαγωγή της βελόνας Veress διενερ-
γούνται συχνά κάποιες δοκιμασίες ελέγχου ορθής 
θέσης :
•	 Αναρρόφηση και έγχυση με προγεμισμέ-

νη σύριγγα με φυσιολογικό ορό. Σε περίπτωση 
αναρρόφησης εντερικού περιεχομένου ή αίματος, 
η βελόνα θα πρέπει να αφεθεί στη θέση της και 
να πραγματοποιηθεί πρόσβαση από διαφορετικό 
σημείο για να ελεγχθεί το σημείο τραυματισμού. 
Έφόσον δεν επιστρέφει στη σύριγγα κάποιο περι-
εχόμενο, εγχέεται φυσιολογικός ορός ο οποίος θα 
πρέπει να εισέρχεται χωρίς αντίσταση.
•	 Αφαιρείται το έμβολο της σύριγγας και 

επιβεβαιώνεται ότι ο ορός ρέει ελεύθερα. Αν 
υπάρχει αντίσταση στη ροή συνήθως δεν έχουμε 
διαπεράσει το σύνολο του κοιλιακού τοιχώματος. 
•	 Αφαιρείται ακολούθως η σύριγγα και ρί-

χνουμε μια σταγόνα ορού στο ανοιχτό άκρο της 
Veress. Ανασηκώνοντας το κοιλιακό τοίχωμα θα 
πρέπει η σταγόνα να αναρροφηθεί εντός της βε-
λόνας λόγω της αρνητικής ενδοκοιλιακής πίεσης. 
•	 Έναλλακτικά, μπορεί να συνδεθεί ο σωλή-

νας του αερίου απευθείας στη βελόνα Veress, και 
όταν την εισάγουμε να ανοίξουμε την παροχή και 
να ελέγξουμε αν αναγνωρίζεται χαμηλή (<10mm 
Hg) ενδοκοιλιακή πίεση και φυσιολογική ροή αε-
ρίου, δείκτες σωστής θέσης της Veress. Σύμφωνα 
δε με μια μεγάλη μελέτη παρατήρησης η μέθοδος 
απευθείας σύνδεσης του αερίου με έλεγχο της εν-
δοκοιλιακής πίεσης ήταν η πιο αξιόπιστη για την 
επιβεβαίωση της ορθής τοποθέτησης της Veress. 9 
(Φωτ. 2)

Το τελευταίο βήμα της αρχικής εισόδου στην 
περιτοναϊκή κοιλότητα αποτελείται από την ει-
σαγωγή του πρώτου trocar. Αυτό εισάγεται συ-
νηθέστερα τυφλά, αμέσως μετά την αφαίρεση της 
Veress για την αποφυγή εξόδου του διοχετευμέ-
νου αερίου. Το trocar που χρησιμοποιείται περι-
έχει οδηγό με οξύ άκρο (πυραμοειδές, έκκεντρο ή 
κωνικό αναλόγως το είδος του), μετά δε από την 
εισαγωγή του εισάγεται άμεσα το λαπαροσκόπιο, 
ελέγχεται η ορθή θέση του και συνδέεται ο σωλή-
νας αερίου. 

Κατόπιν εισάγονται τα επικουρικά trocars, όλα 
υπό όραση. 

γ. Επισκοπική τεχνική εισόδου: Ένδιάμεση 
τεχνική εισόδου μεταξύ των προαναφερθέντων, 
καθότι αρχικά πραγματοποιείται η δημιουργία 
πνευμοπεριτοναίου μέσω της βελόνας Veress, 
ακολούθως όμως εισάγεται ειδικό trocar με δια-
φανές άκρο, στο εσωτερικό του οποίου έχουμε 

Φωτογραφία 2: Insufflator με παράδειγμα ενδείξεων 
επιτυχημένης εισόδου

Φωτογραφία 3: Επισκοπικό trocar 5mm – Johnson & 
Johnson) 
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ήδη τοποθετήσει το λαπαροσκόπιο, κι έτσι επι-
σκοπούνται όλα τα στρώματα του κοιλιακού 
τοιχώματος κατά την είσοδο ως την περιτοναϊκή 
κοιλότητα. Τα οπτικά trocars που κυκλοφορούν 
στο εμπόριο είναι το Optiview (Ethicon), το Kii 
optical access system (Medline Industries), το 
Visiport (Medtronic), και το πολλαπλών χρήσεων 
Ternanian σπειροειδές trocar και χρησιμοποιού-
νται σχεδόν αποκλειστικά για την εισαγωγή του 
πρώτου trocar. Υπάρχουν trocar με διάμετρο 5 και 
12mm. (Φωτ. 3)

δ. Τεχνική απευθείας εισόδου trocar : Η είσο-
δος πραγματοποιείται σε ένα βήμα απευθείας με 
την είσοδο του trocar, χωρίς να προηγηθεί δημι-
ουργία πνευμοπεριτοναίου με τη βελόνα Veress. 
Έίναι η ταχύτερη τεχνική αλλά είναι η λιγότερο 
προτιμώμενη στην κλινική πράξη. 10 Τα πλεονε-
κτήματά της συγκριτικά με τη βελόνα Veress εί-
ναι, σύμφωνα με μια δημοσίευση της Cochrane 
με βάση συστηματικές αναλύσεις, η μικρότερη πι-
θανότητα αποτυχημένης εισόδου, και εμφύσησης 
αερίου εξωπεριτοναϊκά. 

Εναλλακτικές τεχνικές εισόδου : 
•	 Gasless laparoscopy : Το πρόσθιο κοιλια-

κό τοίχωμα ανυψώνεται με ειδικό εξοπλισμό, και 
η επέμβαση πραγματοποιείται χωρίς τη δημιουρ-
γία πνευμοπεριτοναίου. Δεν υπάρχουν επαρκείς 
τυχαιοποιημένες μελέτες αλλά κάποια στοιχεία 
δείχνουν υψηλότερα ποσοστά μετατροπής σε 
ανοιχτό χειρουργείο λόγω δε του σαφώς μικρότε-
ρου κόστους ίσως αποκτούν σημαντικό ρόλο όπου 
οι οικονομικοί πόροι είναι χαμηλοί. 11

•	 Έπέμβαση μιας τομής (Single-incision 
surgery – SIS) : Κατά την τεχνική αυτή χρησιμο-
ποιείται για τη διενέργεια της λαπαροσκόπησης 
μια και μοναδική ευρύτερη τομή συνηθέστερα 
στο ύψος του ομφαλού, και τοποθετείται ένα ει-
δικό trocar μέσω του οποίου εισάγονται τόσο το 
λαπαροσκόπιο όσο και τα εργαλεία. Λόγω της 
παράλληλης πορείας λαπαροσκοπίου και εργα-
λείων, η μέθοδος αυτή ενέχει σημαντικές τεχνικές 
δυσκολίες. 12

•	 Natural orifice transluminal endoscopic 
surgery (NOTES): Έίσοδος του ενδοσκοπίου στην 
περιτοναϊκή κοιλότητα μέσω φυσικών οπών, όπως 

το στομάχι, ο κόλπος, η ουροδόχος κύστη, το ορθό. 
Αναφερόμενο πλεονέκτημα η ενδοσκόπηση χωρίς 
ουλές. Έπί του παρόντος η χρήση της είναι πολύ 
περιορισμένη. 

Θέσεις εισόδου: 
Ομφαλός : Όπως προαναφέρθηκε η κύρια θέση 

εισόδου για τη δημιουργία πνευμοπεριτοναίου 
και την εισαγωγή του πρώτου trocar είναι στο 
ύψος του ομφαλού, είτε ανασηκώνοντας είτε όχι 
το κοιλιακό τοίχωμα. Προτιμάται το σημείο αυτό 
καθώς στερείται υποδόριου λίπους. Σε ειδικές πε-
ριπτώσεις όμως που περιλαμβάνουν ασθενείς με 
ομφαλοκήλη, ασθενείς που φέρουν πλέγμα για 
αποκατάσταση κήλης, γυναίκες με ιστορικό χει-
ρουργείων στις οποίες υπάρχει υποψία περιομ-
φαλικών συμφύσεων, καθώς και σε περιπτώσεις 
επανειλημμένων αποτυχημένων προσπαθειών 
εισαγωγής της βελόνας Veress στον ομφαλό (με-
λέτες δείχνουν σημαντική αύξηση των ποσοστών 
επιπλοκών για κάθε αποτυχημένη προσπάθεια) 13, 
επιλέγεται κάποια άλλη θέση εισόδου. 

Σημείο Palmer: Αναπτύχθηκε από τον Raoul 
Palmer και βρίσκεται 3 εκατοστά κάτω από το 
αριστερό πλευρικό τόξο κατά τη μεσοκλειδική 
γραμμή. (Φωτ. 4) Σημαντικό για την πρόσβα-
ση αυτή είναι να έχει προηγηθεί αποσυμφόρηση 
του στομάχου μέσω τοποθέτησης ρινογαστρικού 

Φωτογραφία 4: Εισαγωγή Veress στο σημείο Palmer 
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σωλήνα. Η βελόνα εμφύσησης Veress εισάγεται 
κάθετα στο δέρμα, μετά δε τη δημιουργία πνευμο-
περιτοναίου εισάγεται το trocar, ελέγχεται η πε-
ριομφαλική περιοχή, και λαμβάνεται η απόφαση 
για την οριστική θέση των trocars που θα τοποθε-
τηθούν. Αντένδειξη για την επιλογή του σημείου 
Palmer αποτελούν το ιστορικό επεμβάσεων στο 
στομάχι ή το σπλήνα, ηπατοσπληνομεγαλία, πυ-
λαία υπέρταση, ή η παρουσία όγκων σε στομάχι 
ή πάγκρεας. 14 

Σημείο Lee-Huang : Βρίσκεται στο μέσο της άνω 
κοιλίας, μεταξύ ξιφοειδούς απόφυσης και ομφαλού. 
Έπιλέγεται όταν υπάρχει σημαντική υποψία ύπαρ-
ξης συμφύσεων κάτω από τον ομφαλό, σε περιπτώ-
σεις πολύ ευμεγέθους μήτρας ή ωοθηκικών μορ-
φωμάτων. Συχνά επιλέγεται και για τη διενέργεια 
λαπαροσκόπησης σε εγκύους γυναίκες στο δεύτερο 
τρίμηνο της κύησης. Αντένδειξη αποτελεί το ιστορι-
κό επεμβάσεων στην άνω κοιλία. 15 (Σχήμα 1)

Επιλογή τεχνικής και σύγκριση μεθόδων
Δεν υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά στην υπερο-
χή κάποιας τεχνικής εισόδου συγκριτικά με τις 
άλλες. Μια συστηματική ανάλυση τυχαιοποιη-
μένων μελετών σύγκρισης ανοιχτής και κλειστής 
τεχνικής εισόδου στην περιτοναϊκή κοιλότητα, 
δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά σε 
συνολικά ποσοστά επιπλοκών. 16 Συμπεράσματα 
της μελέτης αυτής που δημοσιεύτηκε στη βάση δε-
δομένων της Cochrane ήταν τα εξής : 
•	 Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να 

διαπιστωθεί σημαντικώς στατιστική διαφορά σε 
αγγειακή ή οργανική βλάβη μεταξύ ανοιχτής 
και κλειστής μεθόδου, ή μεταξύ κλειστής μεθόδου 
και απευθείας εισαγωγής αρχικού trocar. Το ίδιο 
ισχύει για τη σύγκριση κλειστής μεθόδου και επι-
σκοπικής μεθόδου με το οπτικό trocar. 
•	 Αναδεικνύεται μικρότερη συχνότητα 

αποτυχημένης εισόδου με την απευθείας εισαγω-
γή του trocar συγκριτικά με τη δημιουργία πνευ-
μοπεριτοναίου με τη βελόνα Veress 
•	 Η μη ανύψωση του κοιλιακού τοιχώματος 

κατά την εισαγωγή της βελόνας Veress σχετιζόταν 
με μικρότερα ποσοστά αποτυχημένης εισόδου χω-
ρίς να οδηγεί σε μεγαλύτερα ποσοστά επιπλοκών. 

Οι χειρουργοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν την 

τεχνική εισόδου με την οποία έχουν μεγαλύτερη 
εξοικείωση, θα πρέπει όμως επίσης να γνωρίζουν 
και εναλλακτικές μεθόδους. Η επιλογή της τεχνι-
κής θα πρέπει να γίνεται επιπλέον με βάση το 
ιστορικό της κάθε ασθενούς. (παχύσαρκες ασθε-
νείς, ιστορικό χειρουργείων, ομφαλοκήλη, λαπα-
ροσκόπηση στην κύηση κλπ). 

Σημαντικοί κανόνες κατά την εφαρμογή των 
τεχνικών εισόδου: 
•	 Το χειρουργικό τραπέζι πρέπει να είναι 

ρυθμισμένο σε ευθεία (0ο). Τυχόν τοποθέτηση 
ασθενούς σε θέση Trendelenburg κατά την είσοδο 
μειώνει την απόσταση από τα μεγάλα αγγεία που 
βρίσκονται από κάτω
•	 Συνιστάται η ρύθμιση της ενδοκοιλιακής 

πίεσης σε 20-25mmHg κατά την εισαγωγή του αρ-
χικού trocar στην τεχνική κλειστού τύπου, καθώς 
όταν αυτή χρησιμοποιείται προσωρινά για την 
είσοδο τον trocars, δε φαίνεται να επιβαρύνει ση-
μαντικά την ασθενή καρδιοαναπνευστικά. 15

Σχήμα 1: Σημεία εισόδου στη λαπαροσκόπηση. L-H = 
Lee-Huang ; P= Palmer ; U= Ομφαλού 



Τόμος 5|Τεύχος 2, 202134

  Οι τεχνικές εισόδου στην περιτοναϊκή κοιλότητα χωρίζονται κατά βάση σε κλειστού (βελόνα Veress) 
και ανοικτού (Hasson trocar) τύπου. 
  Η εισαγωγή του αρχικού trocar σχετίζεται με τα μεγαλύτερα ποσοστά μείζονων επιπλοκών κατά τη 
λαπαροσκόπηση. 
  Ο χειρουργός θα πρέπει να επιλέγει σημείο και τεχνική εισόδου τηρώντας κάποιους σημαντικούς κανό-
νες, με βάση τόσο την προσωπική του εμπειρία όσο και το ιστορικό της κάθε ασθενούς.

Take home messages

•	 Συνιστάται η εισαγωγή της βελόνας 
Veress σε γωνία 450 σε λεπτές γυναίκες και σε 900 
σε παχύσαρκες γυναίκες. Έλέγχουμε τη λειτουργι-
κότητά της πριν τη χρήση. 
•	 Η ενδοκοιλιακή πίεση <10 mm Hg μετά 

την εισαγωγή της Veress φαίνεται να είναι ο πιο 
αξιόπιστος δείκτης ορθής θέσης στην περιτοναϊκή 
κοιλότητα. (9). Η παροχή CO2 θα πρέπει να ξεκινά 
μετά την τοποθέτηση της Veress στην περιτοναϊκή 
κοιλότητα. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες βέβαια 
κατά την πρώτη εισαγωγή της βελόνας Veress η 
παροχή CO2 ενεργή εξαρχής οδηγεί σε μεγαλύτε-
ρη πιθανότητα επιτυχημένης εισόδου 17

•	 Η επαρκής μυοχάλαση επιτρέπει τη διο-
χέτευση μεγαλύτερης ποσότητας CO2 και συνε-
πώς μεγαλύτερης απόστασης των αγγείων και του 
εντέρου από το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα
•	 Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το δι-

οχετευόμενο αέριο είναι CO2. Έχουν δοκιμαστεί 
και άλλα αέρια για την ελαχιστοποίηση των συ-
νεπειών της χορήγησης CO2 σε ασθενείς υψηλού 

αναισθησιολογικού κινδύνου (κυρίως υπερκα-
πνία και οξέωση), όπως το άζωτο, το οξείδιο του 
αζώτου, το ήλιο, το αργό, και ο ατμοσφαιρικός αέ-
ρας. Τα ως τώρα στοιχεία είναι πενιχρά και απαι-
τούνται μελέτες σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών 
για να οδηγηθούμε σε ασφαλή συγκριτικά συμπε-
ράσματα όσον αφορά στις επιπλοκές. 18

Συνοπτικά, διάφορες τεχνικές έχουν αναπτυ-
χθεί στην προσπάθεια να εξαλειφθούν οι επιπλο-
κές κατά την είσοδο στην περιτοναϊκή κοιλότητα 
στη λαπαροσκόπηση. Καμία όμως εξ αυτών δε 
φαίνεται να υπερέχει σαφώς. Η ανοικτή μέθοδος 
οδηγεί σε μικρότερα ποσοστά ανεπιτυχούς εισό-
δου, και σε μικρότερα ποσοστά ελάσσονων επι-
πλοκών όπως υποδόριο εμφύσημα και εμφύσημα 
στο επίπλουν αλλά δε φαίνεται να υπερέχει σε 
ποσοστά τραυματισμών αγγείων και οργάνων. 
19 Η επιλογή σημείου εισόδου εξαρτάται από το 
ιστορικό της κάθε ασθενούς, κι έτσι ο χειρουργός 
θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με εναλλακτικές 
τεχνικές και σημεία εισόδου. Θ

Λαπαροσκοπικές τεχνικές εισόδου στην περιτοναϊκή κοιλότητα
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Laparoscopy is now the method of choice for performing numerous gynecological operations. The 
post operative recovery after laparoscopic surgery is faster and easier compared to recovery after 
laparotomy. As with any operation, laparoscopy can cause significant complications related to both 
injury to blood vessels and internal organs. Most of these complications occur in the initial stage of 
surgery until the introduction of the laparoscope. The main techniques of entering the peritoneal cavity 
are divided into open and closed type, using the Hasson trocar and the Veress needle respectively. The 
main entry points into the peritoneal cavity are the umbilicus, the Palmer point, and the Lee-Huang 
point. The open method is associated with lower rates of failed entry and subcutaneous emphysema, 
but not with lower rates of major complications. The choice of the entry point must be determined by the 
history of the patient, its physical condition and the familiarity of the surgeon with certain techniques. 
Certain important safety rules must be followed during the procedure. 

KEYWORDS: Laparoscopy / Pneumoperitoneum / Entry techniques / Complications

Synopsis
Laparoscopic techniques of entry into the peritoneal cavity

Λαπαροσκοπικές τεχνικές εισόδου στην περιτοναϊκή κοιλότητα
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Η ενδομητρίωση αποτελεί μια νόσο που αφορά γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Το κυριότερο σύμπτω-
μα είναι ο πόνος, ο οποίος αποτελεί αιτία σημαντικής νοσηρότητας και επηρεάζει την ποιότητα ζωής των 
γυναικών. Η ενδομητρίωση έχει επιπτώσεις στην γονιμότητα και οι κλινικές της εκδηλώσεις περιλαμβά-
νουν ένα ευρύτατο φάσμα συμπτωμάτων όπως δυσπαρεύνια, δυσουρία, διαταραχές στη λειτουργία του 
εντέρου ή συμπτώματα από την εμπλοκή σωματικών νεύρων όπως πχ ισχιαλγία. Το εξαιρετικά ευρύ φά-
σμα εκδηλώσεων και η πολύ συχνή εκδήλωση του πόνου, που είναι ένα μη παθογνωμονικό σύμπτωμα έχει 
σαν αποτέλεσμα η ενδομητρίωση συχνά να διαδράμει αδιάγνωστη για μεγάλο χρονικό διάστημα και οι 
γυναίκες να καθυστερούν να αναζητήσουν εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια. Η χειρουργική αντιμετώπιση 
και ιδίως η λαπαροσκοπική χειρουργική παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της νόσου, επί απο-
τυχίας της συντηρητικής φαρμακευτικής αντιμετώπισης ή σε γυναίκες με υπογονιμότητα. Ωστόσο, οι εν-
δείξεις ενός χειρουργείου θα πρέπει να είναι σαφώς ορισμένες και αυτό να διενεργείται στα πλαίσια μιας 
εξειδικευμένης χειρουργικής ομάδας. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να περιγράψει τις συνήθεις εκ-
δηλώσεις της ενδομητρίωσης, τον τρόπο σωστής διάγνωσης της και τις ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπι-
σης της, επισκοπώντας τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ενδομητρίωση / Συμπτώματα / Διάγνωση / Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση
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Ενδομητρίωση. Συμπτώματα-
Διάγνωση-Λαπαροσκοπική 
χειρουργική αντιμετώπιση

Η ενδομητρίωση είναι μια καλοήθης πάθη-
ση και χαρακτηρίζεται από την παρου-
σία ενδομητρικού ιστού εκτός της μήτρας, 

στην οποία βρίσκεται φυσιολογικά. Ο ιστός αυτός 

απαντά σε ορμονικά σήματα κατά τη διάρκεια του 
κύκλου και εμφανίζει παρόμοια συμπεριφορά με 
αυτη του ορθότοπου ενδομητρίου. Οι εστίες ενδο-
μητρίωσης “αιμορραγούν” κυκλικά κατά τη διάρ-
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κεια της εμμηνορυσίας και αυτό προκαλεί πληθώρα 
συμπτωμάτων. Η ενδομητρίωση είναι ουσιαστικά 
μια κατάσταση άσηπτης φλεγμονής και μπορεί να 
επεκτείνεται σε όλα τα παρακείμενα πυελικά όργα-
να (ουροδόχος κύστη, ουρητήρες, έντερο) ή και τα 
νεύρα της πυέλου1, 2.

Έντοπίζεται στο γενικό πληθυσμό με συχνότητα 
που φτάνει το 6- 10% και σε υπογόνιμες γυναίκες 
μπορεί να αγγίζει το 20- 50%3. Η ενημέρωση των 
γυναικών αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη διάγνωση, 
διότι η πάθηση αυτή συχνά παραμένει αδιάγνω-
στη για έτη παρά την παρουσία συμπτωμάτων. Τα 
συμπτώματα ποικίλλουν με συνηθέστερο τον πόνο 
κατά τη διάρκεια της περιόδου, ο οποίος συχνά εί-
ναι αφόρητος και καθιστά δύσκολη ή και αδύνατη 
τη συμμετοχή σε συνήθεις καθημερινές ασχολίες. 
Ο πόνος είναι βασική παράμετρος που επηρεάζει 
την ποιότητα ζωής των ασθενών με ενδομητρίωση. 
Άλλα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με υπο-
γονιμότητα, δυσκολία στην ούρηση ή τη λειτουρ-
γία του εντέρου. Η ενδομητρίωση παρότι καλοήθης 
εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά δημιουργώντας 
συμφύσεις. Οι συμφύσεις μπορεί να προκαλούν 
χρόνιο πυελικό άλγος, απόφραξη σαλπίγγων και 
υπογονιμότητα2. 

Συχνά η θεραπευτική αντιμετώπιση στηρίζεται σε 
“προκαταλήψεις” και μύθους ή ελλιπή στοιχεία και 
δεν σχεδιάζεται με βάση τα νεότερα βιβλιογραφικά 
δεδομένα, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να στερούνται 
τα οφέλη των σύγχρονων θεραπειών και χειρουρ-
γικών τεχνικών. Αντιθέτως, η εμπειρική θεραπεία 
μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση με όλες τις συ-
νεπακόλουθες επιπτώσεις στη συνολική υγεία των 
γυναικών. Στόχος είναι κάθε παρέμβαση να στηρί-
ζεται σε στέρεα επιστημονικά δεδομένα και να γίνε-
ται εξατομικευμένα για κάθε ασθενή ώστε να μεγι-
στοποιούνται τα οφέλη και να ελαχιστοποιούνται οι 
επιπλοκές και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο στα 
πλαίσια μιας εξειδικευμένης ιατρικής ομάδας1. 

Λαπαροσκοπική χειρουργική αντιμετώπιση
Η ενδοσκοπική χειρουργική αποτελεί σήμερα τη θε-
ραπεία χειρουργικής εκλογής, με σταδιακή μείωση 
των επεμβάσεων που γίνονται ανοιχτά με κλασσι-
κή λαπαροτομία. Ολο το φάσμα επεμβάσεων εν-
δομητρίωσης, ακόμη και οι πιο περίπλοκες σε πε-

ριπτώσεις εν τω βάθει ενδομητρίωσης μπορούν να 
διεκπεραιωθούν λαπαροσκοπικά με ασφάλεια1. Η 
λαπαροσκόπηση βελτιώνει την όραση με τη χρήση 
εξελιγμένων οπτικών συστημάτων με ανάλυση 4K 
και τρισδιάστατη απεικόνιση. Δίνεται η δυνατότητα 
πρόσβασης σε “δύσβατες” ανατομικές περιοχές και 
παρασκευής δυνητικών ανατομικών χώρων, ώστε ο 
παθολογικός ιστός να εξαιρεθεί πλήρως και ριζικά 
με ασφάλεια. Σημαντική παράμετρος της χειρουρ-
γικής αντιμετώπισης είναι η διάσωση ακέραιων των 
νεύρων και των νευρικών πλεγμάτων της πυέλου 
(υπογάστριο νεύρο, υπογάστρια πλέγματα και σω-
ματικά νεύρα) κατά την αφαίρεση της ενδομητρίω-
σης, προκειμένου να διατηρηθεί στο ακέραιο η φυ-
σιολογική λειτουργία των πυελικών οργάνων που 
νευρώνονται από αυτά και να θεραπευτεί αποτελε-
σματικά ο πόνος (nerve- sparing surgery). Στόχος 
είναι η θεραπεία των συμπτωμάτων, με ταυτόχρονη 
διάσωση των νεύρων (nerve-sparing) και διατήρηση 
της γονιμότητας (fertility-sparing). Η χειρουργική 
αντιμετώπιση της νόσου είναι το ίδιο πολυδιάστατη 
και πολυεπίπεδη όσο και η ίδια η νόσος, καθώς αφο-
ρά συχνότερα γυναίκες στο αναπαραγωγικό φάσμα 
που επιθυμούν διατήρηση γονιμότητας. 

Ο πόνος είναι η βασική ένδειξη που θα οδηγήσει 
μια γυναίκα στο χειρουργείο. Όταν ο πόνος είναι 
απών, η λαπαροσκόπηση για τη διάγνωση και τη 
θεραπεία της επιφανειακής ενδομητρίωσης δε φαί-
νεται να παρέχει σημαντικά οφέλη ούτε ως προς την 
ίδια τη νόσο ούτε ως προς τη γονιμότητα των γυναι-
κών αυτών, ιδιαίτερα λόγω της αποτελεσματικότη-
τας των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής1. 

Η παρουσία ενδομητριωσικών εστιών στην ωοθή-
κη δημιουργεί σοκολατοειδείς κύστεις (ενδομητριώ-
ματα) τα οποία αποτελούν συχνή εκδήλωση της νό-
σου. Τα ενδομητριώματα θα πρέπει να αφαιρούνται 
λαπαροσκοπικά όταν συνυπάρχουν συμπτώματα, 
όπως πόνος, όταν υπάρχει αμφιβολία στη διάγνωση 
και απαιτείται ιστολογική εξέταση για επιβεβαίωση 
της νόσου και αποκλεισμό άλλων καταστάσεων ή 
όταν το μέγεθός τους ξεπερνα τα 4 cm. Αντιθέτως, 
ασυμπτωματικές γυναίκες με ενδομητριώματα μι-
κρότερα από 4 cm δε φαίνεται να ωφελούνται από 
το χειρουργείο με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα4. 

Ακόμα και σε περιπτώσεις εν τω βάθει διεισδυτι-
κής ενδομητρίωσης, που αποτελεί και τη σοβαρότε-
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ρη έκφανση της νόσου, η απόφαση για χειρουργείο 
πρέπει να εκτιμηθεί προσεκτικά. Το βασικό δόγμα 
είναι το εξής “Δεν θεραπεύουμε την ενδομητρίωση 
απλά και μόνο επειδή υπάρχει”, εάν η ασθενής δε 
προβλέπεται να αποκομίσει σημαντικά οφέλη από 
την παρέμβαση μας, τα οποία δεν μπορεί να της 
προσφέρει η συντηρητική φαρμακευτική θεραπεία. 
Η χειρουργική της εν τω βάθει ενδομητρίωσης ενέ-
χει αυξημένες τεχνικές δυσκολίες και το ποσοστό 
επιπλοκών υπολογίζεται στο 3-10%1. Οι επιπλοκές 
είναι εγγενείς στην χειρουργική της βαριάς ενδο-
μητρίωσης και σχετίζονται με την επιθετική φύση 
της νόσου και την τάση να δημιουργεί συμφύσεις 
και να παραμορφώνει τη φυσιολογική ανατομία 
των ιστών. Έπομένως, οι ασθενείς που χρειάζονται 
χειρουργείο πρέπει να επιλεχθούν με αυστηρά κρι-
τήρια. Οι γυναίκες με εν τω βάθει ενδομητρίωση 
σπανίως είναι ασυμπτωματικές, ωστόσο τα ⅔ αυτών 
μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με 
φαρμακευτική αγωγή1. 

Το χειρουργείο ενδείκνυται όταν η φαρμακευτική 
θεραπεία αποτυγχάνει, όταν υπάρχουν επιπλοκές 
όπως απόφραξη του ουροποιητικού συστήματος ή 
του γαστρεντερικού σωλήνα από τη νόσο ή σε συ-
μπτωματικές γυναίκες που επιθυμούν να συλλά-
βουν φυσιολογικά και δεν επιθυμούν να υποβλη-
θούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση, δεδομένου ότι 
το σύνολο των φαρμακευτικών θεραπειών έχει αντι-
συλληπτική δράση1, 5 . Θα πρέπει όμως να διευκρινί-
σουμε ότι η φαρμακευτική θεραπεία αντιμετωπίζει 
το σύμπτωμα (πχ. τον πόνο) χωρίς να λύνει το πρό-
βλημα, οι ενδομητριωσικές εστίες εξακολουθούν να 

υπάρχουν. Έπίσης, η θεραπεία για να είναι αποτε-
λεσματική πρέπει να είναι μακροχρόνια καθότι με 
τη διακοπή τα συμπτώματα υποτροπιάζουν. Από 
την άλλη μια ενδεχόμενη παρέμβαση, αν δεν είναι 
η ενδεδειγμένη για την ασθενή, μπορεί να μην οδη-
γήσει σε βελτίωση των συμπτωμάτων ή ακόμα και 
να προκαλέσει την επιδείνωση τους. Η λεπτομερής 
ενημέρωση της ασθενούς για όλες τις παραμέτρους 
της θεραπείας είναι απαραίτητη, ώστε να αποφα-
σιστεί από κοινού με την εξειδικευμένη ομάδα ένα 
εξατομικευμένο πλάνο αντιμετώπισης. 

Προεγχειρητική διάγνωση
H σωστη προεγχειρητική διάγνωση αποτελεί το 
κλειδί για την επιτυχημένη χειρουργική αντιμετώ-
πιση. Η χαρτογράφηση των εστιών ενδομητρίωσης 
πρέπει να γίνει με ακρίβεια ώστε να διευκρινιστεί 
η έκταση της νόσου, ο βαθμός εμπλοκής ανατομι-
κών δομών όπως οι ουρητήρες, η ουροδόχος κύστη, 
το ορθοκολπικό διάφραγμα ή το έντερο και να δι-
αμορφωθεί το πλάνο χειρουργικής προσέγγισης. Ο 
υπέρηχος είναι βασική διαγνωστική απεικονιστική 
μέθοδος για την ενδομητρίωση, που δίνει όλες τις 

Εικόνα 1. Όζος ενδομητρίωσης ορθού, η αφαίρεση του 
απαιτεί διενέργεια εντερεκτομής και τελικό τελικής ανα-
στόμωσης.

Εικόνα 2. Αναγνώριση εστιών ενδομητρίωσης με χρήση 
ICG.
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απαραίτητες πληροφορίες όταν η νόσος αφορά την 
πύελο και μπορεί να γίνει διακολπικά, διακοιλια-
κά ή διορθικά , όταν υπάρχει ένδειξη. Απαραίτητη 
ωστόσο είναι η σχετική εξειδίκευση, προκειμένου να 
μην “υποτιμηθούν’’ τα ευρήματα. Αυτός είναι και 
ένας βασικός λόγος που η νόσος εξελίσσεται αδι-
άγνωστη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως και 
χρόνια σε ορισμένες περιπτώσεις, πριν τεθεί η διά-
γνωση. Νέες τεχνικές υπερηχογραφικής απεικόνι-
σης, όπως η τρισδιάστατη απεικόνιση (3D- US), αυ-
ξάνουν την ακρίβεια της διάγνωσης3. Η διενέργεια 
μαγνητικής τομογραφίας (MRI) έχει περιορισμένες 
ενδείξεις και πρέπει να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις 
εν τω βάθει ενδομητρίωσης, προκειμένου να διευ-
κρινιστεί το βάθος διήθησης του εντέρου, της ουρο-
δόχου κύστεως ή των ουρητήρων, πληροφορία που 
μπορεί να τροποποιήσει το είδος της επέμβασης. 
Από λοιπές εξετάσεις, ο έλεγχος δεικτών στο αίμα 
(όπως το CA-125) κρίνεται περιττός με τα υπάρχο-
ντα δεδομένα5. 

Τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου εξετά-
ζονται απο τη χειρουργική ομάδα προκειμένου να 
αποφασιστεί το είδος της επέμβασης και ακολουθεί 
λεπτομερής ενημέρωση της ασθενούς για τις πιθανές 
επιπλοκές από την αντιμετώπιση της νόσου. Ριζική 

εκτομή των ενδομητριωσικών εστιών μπορεί να 
απαιτήσει εντερεκτομή και αναστόμωση ή σε σπά-
νιες περιπτώσεις διενέργεια στομίας (Εικόνα 1). Η 
εμπλοκή των ουρητήρων μπορεί να απαιτήσει εκτε-
ταμένη ουρητηρόλυση. Η πιθανή κάκωση ουρητή-
ρα ανάλογα με το είδος της βλάβης (θερμική βλάβη, 
διατομή, βλάβη της αιμάτωσης) αντιμετωπίζεται 
είτε με τελικο-τελική συρραφή ή επανεμφύτευση 
ουρητήρα, είτε με την τοποθέτηση ουρητικού stent. 
Έίναι απαραίτητη η ενημέρωση των γυναικών για 
όλο το φάσμα πιθανών επιπλοκών και ο προσδιορι-
σμός των στόχων αλλα και των προσδοκιών της γυ-
ναίκας από την επέμβαση. Που στοχεύουμε τελικά; 
Στην εξάλειψη του πόνου μόνο ή στη διατήρηση της 
γονιμότητας; Χωρίς αυτά να είναι αλληλοαποκλειό-
μενα, θα πρέπει να έχουν συζητηθεί και κατανοηθεί 
πλήρως πριν το χειρουργείο , τόσο από τη μεριά της 
ασθενούς όσο και από την πλευρά του χειρουργού. 

Ή χρήση της ινδοκυανίνης
Η πρόοδος της τεχνολογίας προσφέρει σημαντικά 
οφέλη στις ασθενείς και αυξάνει την ασφάλεια του 
χειρουργείου, σε δύσκολες περιπτώσεις [6-9]. Η εν-
δοφλέβια χρήση του πράσινου της ινδοκυανίνης 
με την τεχνική Near-infrared Radiation imaging 
(NIR-ICG) αυξάνει τις πιθανότητας διεγχειρητικής 
αναγνώρισης και εξαίρεσης βλαβών που δεν είναι 
ορατές με συμβατικές τεχνικές (Εικόνα 2)6. Έπιπλέ-
ον, η ινδοκυανίνη (ICG) μετά από ενδοφλέβια χο-
ρήγηση συμβάλλει στην διεγχειρητική αναγνώριση 
της πορείας του ουρητήρα (Εικόνα 3) και βοηθάει 
στην ασφαλή παρασκευή του και την αποφυγή κα-
κώσεων, σε περιπτώσεις που αυτός διηθείται από τη 
νόσο7. Σε περιπτώσεις εμπλοκής του εντέρου που 
απαιτείται εντερεκτομή και τελικο-τελική αναστό-
μωση, η χρήση του ICG μπορεί συμβάλλει στον 
έλεγχο της αιμάτωσης στο σημείο της αναστόμωσης. 
Η ισχαιμία αποτελεί την κύρια αιτία επιπλοκών 
από την αναστόμωση, όπως είναι η διάσπαση αυτής 
, η οποία συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα. Έπί 
ευρημάτων ανεπαρκούς αιμάτωσης της αναστόμω-
σης με τη χρήση ICG διεγχειρητικά, ο χειρουργός 
μπορεί να προχωρήσει σε ενίσχυση αυτής με ράμ-
ματα για την πρόληψη επιπλοκών8. Η ενδοσκοπική 
χειρουργική δύναται να αντιμετωπίσει το πλήρες 
φάσμα της χειρουργικής για την ενδομητρίωση και 

Εικόνα 3. Αναγνώριση του δεξιού ουρητήρα με χρήση 
ICG.
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των επιπλοκών αυτής και με τα νέα αυτά όπλα στη 
χειρουργική φαρέτρα αυξάνεται σημαντικά η απο-
τελεσματικότητα του χειρουργείου, χωρίς να διακυ-
βεύεται η ασφάλεια των ασθενών. 

Περαιτέρω εξελίξεις στοχεύουν στην ελάχιστη 
επεμβατικότητα και καθιστούν εφικτή τη σχεδόν 
εξάλειψη των χειρουργικών τομών σε περιστατικά 
που μέχρι πρόσφατα οι ασθενείς υποβάλλονταν 
σε ανοιχτό χειρουργείο. Ένα τέτοιο παράδειγ-

μα, είναι η ενδοσκοπική χειρουργική φυσικών 
οπών (Natural Orifice Translumenal Endoscopic 
Surgery), η οποία μπορεί να έχει θέση στην ενδο-
μητρίωση. Πρόσφατη μελέτη αναδεικνύει οτι η δι-
ενέργεια εντερεκτομής με τελικοτελική αναστόμω-
ση και η εξαίρεση του παρασκευάσματος διορθικά 
είναι τεχνικά εφικτή. Το παρασκεύασμα αφαιρεί-
ται δια του εντερικού σωλήνα χωρίς να απαιτείται 
mini- λαπαροτομία9. Θ

  Ο πόνος είναι βασική παράμετρος που επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών με ενδομητρίωση.
  Η ενδοσκοπική χειρουργική αποτελεί σήμερα τη θεραπεία χειρουργικής εκλογής, με στόχο κάθε 
παρέμβαση να γίνεται εξατομικευμένα για κάθε ασθενή ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη και 
να ελαχιστοποιούνται οι επιπλοκές.

Take home messages

Endometriosis is an entity that affects women of reproductive age. The prevalent symptom is pain that 
may become a source of significant morbidity and negatively affects the quality of life. Endometriosis 
is, also, frequently associated with subfertility. However, the entire spectrum of clinical manifestations 
includes a great variety of symptoms such as dysuria, dyspareunia, bowel symptoms or even chronic 
pain syndromes associated with the infiltration of somatic nerves such as the sciatic nerve. The variability 
of symptoms may delay the definite diagnosis even for several years after symptom initiation and 
women may defer proper specialized gynecologic care. Minimally invasive surgery plays a significant 
role in patients with endometriosis resistant to medical treatment or in those wishing to conceive. 
Laparoscopy for endometriosis offers specific advantages such as better vision, image magnification and 
access to potential anatomic spaces and planes for safe and radical disease resection. The indications for 
surgery should be based on current evidence in order to avoid unnecessary operations and associated 
complications. When surgery is clearly indicated, it should be performed from specialized surgeons, 
as part of a multidisciplinary approach. 

KEYWORDS: Endometriosis / Symptoms / Diagnosis / Laparoscopic management
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1

Την τελευταία εικοσαετία συγκεκριμένες σύγχρονες ενδοσκοπικές μέθοδοι, έχουν κερδίσει όλο και περισ-
σότερο την αποδοχή, ως οι πλέον αξιόπιστες διαγνωστικές και επεμβατικές τεχνικές για την αξιολόγηση 
της υπογονιμότητας. Σήμερα, αποτελούν τεχνολογική επανάσταση στην χειρουργική. Για την επιτυχή έκ-
βαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι απαραίτητη μία σειρά από εξετάσεις, προκειμένου να δι-
αγνωστούν και να αντιμετωπιστούν εγκαίρως, τυχόν προβλήματα στη μήτρα, στις σάλπιγγες και τις ωο-
θήκες που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τα ποσοστά εγκυμοσύνης σε γυναίκες που υποβάλλονται σε 
εξωσωματική γονιμοποίηση. Χρησιμοποιούνται ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι όπως η υστεροσκόπηση και 
η λαπαροσκόπηση, που αποσκοπούν στη διόρθωση, αποκατάσταση συγγενών ή επίκτητων ανωμαλιών και 
δυσλειτουργών του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος παρεμβαίνοντας χειρουργικά με αποτέλε-
σμα την αύξηση του ποσοστού επιτυχίας των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Οι ενδοσκοπή-
σεις (λαπαροσκόπηση και υστεροσκόπηση) ελέγχουν τα έσω γεννητικά όργανα της γυναίκας με κάμερα 
αποτελώντας τα πλέον σημαντικά εργαλεία για στην θεραπεία και διάγνωση της υπογονιμότητας. Με την 
υστεροσκόπηση μπορούμε να παρατηρήσουμε την κοιλότητα της μήτρας, δηλαδή τον χώρο που θα υπο-
δεχτεί το έμβρυο και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη του. Με την λαπαροσκόπηση μπορούμε να ελέγξουμε 
τα εσωτερικά όργανα της γυναικά (ωοθήκες, σάλπιγγες, μήτρα). 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Υπογονιμότητα / Εξωσωματική γονιμοποίηση /Λαπαροσκόπηση/
Υστεροσκόπηση
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Λαπαροσκόπηση και υστεροσκόπηση 
πριν την εξωσωματική γονιμοποίηση. 
Ναι ή όχι;

Η υστεροσκόπηση είναι μια εξειδικευμένη 
μέθοδος για την διάγνωση τυχόν παθολο-
γιών της κοιλότητας της μήτρας (αφαίρεση 

πολυπόδων, ινομυωμάτων, λύση συμφύσεων και δι-
αφράγματος μήτρας) με πολύ μεγάλη διαγνωστική 
ικανότητα. Υπάρχουν δύο είδη υστεροσκοπήσεων, η 
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διαγνωστική και η επεμβατική υστεροσκόπηση. 
Η διαγνωστική υστεροσκόπηση είναι μία μέθοδος 

με την οποία έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε την 
εσωτερική κοιλότητα της μήτρας της γυναίκας (ενδο-
μήτριο) χωρίς να χρειάζεται να γίνονται τομές. Ο γυ-
ναικολόγος εισάγει μια πολύ μικρή κάμερα από τον 
κόλπο μέσα στην ενδομητρική κοιλότητα και βλέπει 
με λεπτομέρεια το ενδομήτριο. Με την εξέταση αυτή 
ελέγχουμε τον ενδοτράχηλο για πολύποδες, συμφύ-
σεις και την κοιλότητα της μήτρας για ύπαρξη δια-
φράγματος, ανωμαλιών διάπλασης της μήτρας, ινο-
μυωμάτων και πολυπόδων1. 

Οι παθολογικές, αυτές, καταστάσεις ευθύνονται συ-
χνά για το αρνητικό αποτέλεσμα μιας προσπάθειας 
εξωσωματικής γονιμοποίησης, καθώς και για τις συ-
χνές αποβολές του κυήματος, οι οποίες επιπροσθέτως, 
επιβαρύνουν και ψυχολογικά το ζευγάρι. Ως εκ τού-
του η διάγνωση και θεραπεία είναι ιδιαιτέρως σημα-
ντικές2.

Θα πρέπει να τονίσουμε ένα άλλο βασικό πλεονέ-
κτημα της υστεροσκόπησης. Παρέχει τη δυνατότητα, 
ταυτόχρονα, της διάγνωσης και της θεραπευτικής 
αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων. Δηλα-
δή, μπορούμε την ίδια στιγμή που θα διαγνώσουμε το 
πρόβλημα να προχωρήσουμε στη χειρουργική θερα-
πεία υστεροσκοπικά με τη χρήση προηγμένων μικρο-
εργαλείων, που διέρχονται δια του υστεροσκοπίου.

Η επεμβατική υστεροσκόπηση είναι η μέθοδος που 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για χειρουργικές επεμ-
βάσεις μέσα στην κοιλότητα της μήτρας όπως: πολύ-
ποδες ενδομητρίου ,λύση συμφύσεων, διάφραγμα 
μήτρας, ινομυώματα υποβλεννογόνια, βιοψία υπό 
οπτικό έλεγχο για πιθανότητα κακοήθειας του ενδο-
μητρίου, θεραπευτική αφαίρεση του ενδομητρίου σε 
αιμορραγίες της μήτρας πολύ συχνές στην κλιμακτή-
ριο ή στην εμμηνόπαυση. Γίνεται στο χώρο του χει-
ρουργείου με ελαφριά αναισθησία . Ο γυναικολόγος 
εισάγει από τον κόλπο μέσα στη μήτρα της ασθενούς 
μόνο ένα πολύ λεπτό εργαλείο μαζί με την κάμερα, 
βλέπει ακριβώς στη θέση του μορφώματος( πολύποδα, 
ινομυώματα, συμφύσεις) και το αφαιρεί από τον κόλ-
πο, χωρίς καμία απολύτως τομή στην κοιλιά .

Στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας η υστερο-
σκόπηση γίνεται μετά το τέλος της περιόδου δηλαδή 
4η-8η μέρα του κύκλου (ανάλογα το κύκλο της κάθε 
γυναίκας). Στις γυναίκες που βρίσκονται σε εμμηνό-

παυση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μέρα. Συνήθως 
χρειάζεται να παραμείνει η γυναίκα στο νοσοκομείο 
για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Το όφελος της υστεροσκόπησης, όμως μπορεί να επε-
κταθεί και πέρα από τη θεραπεία της παθολογίας της 
μήτρας. Μπορεί να συμβάλλει θετικά στη διαδικασία 
της εμβρυομεταφοράς -ακριβέστερη τοποθέτηση του/
των εμβρύων- καθώς, επίσης, και στη βελτίωση της 
υποδεκτικότητας του ενδομητρίου με την μέθοδο εκ-
δοράς -λόγω δευτερογενούς διέγερσης- (endometrial 
scratching)3. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις έχει πα-
ρατηρηθεί πως βελτιώνονται σημαντικά τα αποτελέ-
σματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης ακόμη και 
σε γυναίκες χωρίς παθολογικά ευρήματα. Οι επα-
ναλαμβανόμενες αποτυχίες εμφύτευσης (recurrent 
implantation failure – RIF) αποτελούν, ίσως, τη μεγα-
λύτερη πρόκληση στην εξωσωματική γονιμοποίηση, 
όταν δεν συντρέχουν άλλοι παράγοντες.

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες η εκδορά του εν-
δομήτριου κατά την εκτέλεση της υστεροσκόπησης 
βελτιώνει τα ποσοστά επιτυχημένων εμφυτεύσεων 
και εγκυμοσύνης σε γυναίκες με επαναλαμβανόμε-
νες αποτυχίες εμφύτευσης (RIF). Έίναι προφανές ότι ο 
ρόλος της υστεροσκόπησης, διαγνωστικής ή επεμβατι-
κής, είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αποτελεί πολύτι-
μο εργαλείο στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας4.

Η Έυρωπαϊκή Έταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγω-
γής και Έμβρυολογίας (ESHRE) συνιστά την υστερο-
σκόπηση για την επιβεβαίωση και θεραπεία ενδομή-
τριου με παθολογία αλλά όχι, ως εξέταση ρουτίνας5.

Συμπερασματικά, η υστεροσκόπηση είναι μία 
ασφαλής μέθοδος, που προσφέρει τη δυνατότητα δι-
άγνωσης με άμεση επισκόπηση, αλλά ταυτόχρονα και 
θεραπείας, συμβάλλει δε στην αύξηση των θετικών 
αποτελεσμάτων εξωσωματικής γονιμοποίησης, καθώς 
και στη μείωση των αποβολών.

Η λαπαροσκόπηση προσφέρει πολύτιμη βοήθεια 
στη διάγνωση πολλών γυναικολογικών παθήσεων και 
ιδιαίτερα αυτών που έχουν σχέση με την υπογονιμό-
τητα. Η λέξις λαπαροσκόπηση προέρχεται από τον 
συνδυασμό των λέξεων λαπάρα που σημαίνει κοιλιά 
– και σκοπέω-σκοπώ ( βλέπω, παρατηρώ, ερευνώ), πα-
ρατηρούμε δηλαδή το εσωτερικό της κοιλιάς. 

Η λαπαροσκόπηση αποτελεί το καλύτερο διαγνω-
στικό εργαλείο για την διάγνωση και αντιμετώπιση 

Λαπαροσκόπηση και υστεροσκόπηση πριν την εξωσωματική γονιμοποίηση. Ναι ή όχι;
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ανατομικών αλλά και λειτουργικών παραγόντων υπο-
γονιμότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια στοχευμέ-
νη και εξατομικευμένη θεραπεία υπογονιμότητας. Με 
την λαπαροσκόπηση πετυχαίνουμε τη θεραπεία των 
παραγόντων υπογονιμότητας, (ενδομητρίωση, συμ-
φύσεις, μη διαβατές σάλπιγγες, παθολογία ωοθηκών 
και μήτρας). Παθήσεις που μπορεί να διαγνωστούν 
με την λαπαροσκόπηση είναι τα ινομυώματα μήτρας, 
διάφορες παθήσεις των ωοθηκών, αποφραγμένες σάλ-
πιγγες, υδροσάλπιγγες, η ενδομητρίωση, η φλεγμονώ-
δης νόσος της πυέλου, συμφύσεις κ.α.6

Η λαπαροσκόπηση αποτελεί, ένα ελάχιστα επεμβα-
τικό χειρουργείο (minimally access surgery),είναι μια 
χειρουργική μέθοδος, που μας δίνει την δυνατότητα 
να έχουμε πρόσβαση στο εσωτερικό της κοιλιάς και 
της λεκάνης και να συλλέξουμε χρήσιμες πληροφορί-
ες, αποφεύγοντας τις μεγάλες τομές στο δέρμα. Ακόμη 
και στις περιπτώσεις μη ύπαρξης σοβαρής παθολο-
γίας, μόνο με την κινητοποίηση των σαλπίγγων και 
των ωοθηκών αλλά και με το πέρασμα σκιαγραφικού 
υγρού από τις σάλπιγγες κατά την διαγνωστική λαπα-
ροσκόπηση, τα ποσοστά σύλληψης και εγκυμοσύνης 
μέσα στο εξάμηνο από την λαπαροσκόπηση ανεβαί-
νουν σημαντικά.

Έπίσης, με την λαπαροσκόπηση μπορούμε να ελέγ-
ξουμε την βατότητα των σαλπίγγων, να καυτηριάσου-
με ενδομητριωσικές εστίες, να αφαιρέσουμε κύστεις 
ωοθηκών και ινομυώματα της μήτρας , να λύσουμε εν-
δοπυελικές συμφύσεις, διάτρηση ωοθηκών ( Ovarian 
drilling), απολίνωσις σαλπίγγων, σαλπιγγεκτομή, ολι-
κή ή υφολική υστερεκτομή, αφαίρεση ινομυωμάτων 
κ.α.7

Γενικά, οι σοβαρές επιπλοκές μετά από μια διαγνω-
στική λαπαροσκόπηση είναι αρκετά σπάνιες. Υπάρ-
χουν κάποιοι παράγοντες που μπορεί να τις καταστή-
σουν πιο πιθανές, όπως κάποιο προηγούμενη ανοικτή 
χειρουργική επέμβαση ή η ύπαρξη συμφύσεων. 

Έπιπρόσθετα, η λαπαροσκόπηση είναι και επεμ-

βατική (γίνεται δηλαδή για θεραπευτικούς σκοπούς) 
αντιμετωπίζοντας την παρουσία συμφύσεων, μεγά-
λων ινομυωμάτων σε συνδυασμό με την θέση τους, και 
την πιθανή συνύπαρξη ενδομητρίωσης και γίνεται με 
γενική αναισθησία.

 Συμπερασματικά, με την λαπαροσκόπηση μπορού-
με να ελέγξουμε:

• Το μέγεθος και τη μορφολογία της μήτρας, των 
σαλπίγγων και των ωοθηκών.

• Τη διαβατότητα των σαλπίγγων, πράγμα που 
επιτυγχάνεται με την εισαγωγή από τον τράχηλο της 
μήτρας, υπό μικρή πίεση, μιας ειδικής χρωστικής ου-
σίας (κυανού του μεθυλενίου) και τη διαπίστωση ότι 
η χρωστική αναβλύζει από τα άκρα (τον κώδωνα και 
τους κροσσούς) των σαλπίγγων.

• Τη σαλπιγγωοθηκική σχέση, δηλαδή την καλή 
επαφή του κώδωνα και των κροσσών της κάθε σάλπιγ-
γας με τη σύστοιχη ωοθήκη8.

• Την παρουσία παθολογίας στα έσω γεννητικά 
όργανα, ιδιαίτερα ενδομητρίωσης, ινομυώματων, κύ-
στεων ωοθηκών , υδροσάλπιγγας και συμφύσεων.

Σε πολλές παθολογικές καταστάσεις, η διάγνωση 
και η θεραπεία μπορούν να συνδυαστούν στον ίδιο 
χειρουργικό χρόνο, με την ίδια αναισθησία. Μετά την 
πρώτη φάση διάγνωσης και εκτίμησης των βλαβών 
ακολουθεί η κυρίως χειρουργική επέμβαση για την 
αποκατάστασή τους.

Τέλος, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση ο ανα-
παραγωγικός χειρουργός θα πρέπει να έχει την κα-
τάλληλη εξειδίκευση ώστε να γνωρίζει και να χρησι-
μοποιεί την αναπαραγωγική χειρουργική κατάλληλα 
και αποτελεσματικά για να παρέχει την καλύτερη επι-
λογή που θα οδηγήσει και στην επίτευξη της πολυπό-
θητης εγκυμοσύνης. 

Η ενδοσκοπική χειρουργική (λαπαροσκοπική και 
υστεροσκοπική χειρουργική) αποτελεί σημαντικό ερ-
γαλείο στη διερεύνηση και θεραπεία της υπογονιμό-
τητας. Θ

  Η ενδοσκοπική χειρουργική (λαπαροσκοπική και υστεροσκοπική χειρουργική) αποτελεί σημαντικό εργα-
λείο στη διερεύνηση και θεραπεία της υπογονιμότητας.
  Οι ενδοσκοπήσεις (λαπαροσκόπηση και υστεροσκόπηση) ελέγχουν τα έσω γεννητικά όργανα της γυναίκας με 
κάμερα καθώς αποτελούν πλέον σημαντικά εργαλεία για στην θεραπεία και διάγνωση της υπογονιμότητας.

Take home messages

Λαπαροσκόπηση και υστεροσκόπηση πριν την εξωσωματική γονιμοποίηση. Ναι ή όχι;
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In the last twenty years, specific modern endoscopic methods have gained more and more acceptance as the most 
reliable diagnostic and invasive techniques for assessing infertility. Today, they offer  a technological revolution for 
the surgical correction of many abnormalities. For the successful outcome of IVF, a series of tests are necessary in 
order to diagnose and treat on time, certain problems at uterine, salpingeal and ovarian level that can significantly 
affect the pregnancy rates in women undergoing IVF. Minimally invasive methods such as hysteroscopy and 
laparoscopy are used, for the correction of congenital or acquired abnormalities  of the female reproductive system. 

KEYWORDS: Subfertility / In Vitro Fertilization / Laparoscopy / Hysteroscopy

Synopsis
Laparoscopy and hysteroscopy prior to IVF treatment. To be or not to be? 
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  Η υστεροσκόπηση είναι μια εξειδικευμένη μέθοδος για την αφαίρεση πολυπόδων, ινομυωμάτων, λύση συμ-
φύσεων και διαφράγματος μήτρας με μεγάλη διαγνωστική ικανότητα.
  Βασικό πλεονέκτημα της υστεροσκόπησης είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα, ταυτόχρονα, της διάγνωσης και 
της θεραπευτικής αντιμετώπισης.
  Η διαγνωστική λαπαροσκόπηση αποτελεί το καλύτερο διαγνωστικό εργαλείο για την διάγνωση ανατομι-
κών αλλά και λειτουργικών παραγόντων υπογονιμότητας.
  Η λαπαροσκόπηση είναι και επεμβατική αποτελεί την θεραπεία εκλογής σε περιπτώσεις παρουσίας συμφύσε-
ων, μεγάλων ινομυωμάτων, κύστεων ωοθηκών, υδροσάλπιγγας και την πιθανή συνύπαρξη ενδομητρίωσης.
  Ο αναπαραγωγικός χειρουργός θα πρέπει να έχει την κατάλληλη εξειδίκευση ώστε να γνωρίζει και να χρη-
σιμοποιεί την αναπαραγωγική χειρουργική.

1

Λαπαροσκόπηση και υστεροσκόπηση πριν την εξωσωματική γονιμοποίηση. Ναι ή όχι;
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Η λαπαροσκοπική εξαίρεση ινομυωμάτων αποτελεί θεραπεία πρώτης επιλογής για γυναίκες με συμπτω-
ματικά ινομυώματα που επιθυμούν διατήρηση της μήτρας. Τα τελευταία χρόνια η αυξανόμενη εμπειρία 
και η βελτίωση των λαπαροσκοπικών εργαλείων έχουν συμβάλει στο να αντιμετωπίζονται λαπαροσκοπι-
κά γυναίκες με μεγαλύτερα και περισσότερα ινομυώματα και το ανοικτό χειρουργείο εφαρμόζεται ολοέ-
να και λιγότερο. Έντούτοις, η άριστη γνώση τεχνικών λαπαροσκοπικής συρραφής και η ορθή χρήση του 
εξοπλισμού είναι απαραίτητες για τη μείωση των πιθανών επιπλοκών, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές. 
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Εισαγωγή
Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί την κύρια θερα-
πευτική επιλογή για την αντιμετώπιση των ινομυ-
ωμάτων. Οι καλοήθεις αυτοί συμπαγείς όγκοι της 
μήτρας αποτελούν την ένδειξη για τη διενέργεια 
περίπου 200,000 υστερεκτομών και 30,000 ινομυ-
ωματεκτομών ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής1. Τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση της 
χειρουργικής εμπειρίας και τη βελτιστοποίηση του 
εξοπλισμού, όλο και μεγαλύτερος αριθμός εκπυρη-
νίσεων διενεργείται λαπαροσκοπικά με άριστα απο-

τελέσματα. Η φαρμακευτική θεραπεία των ινομυω-
μάτων είχε για αρκετά χρόνια πτωχά αποτελέσματα 
στην αντιμετώπιση του αιτίου και στόχευε κυρίως 
στην ελάττωση των συμπτωμάτων που αυτά προκα-
λούν, και ιδιαίτερα της μεγάλης απώλειας αίματος 
κατά την έμμηνο ρύση. Μόνο τα τελευταία χρόνια 
με την εισαγωγή της οξικής ουλιπριστάλης, ενός 
εκλεκτικού τροποποιητή των υποδοχέων της προγε-
στερόνης, φάνηκε πως μπορεί να υπάρξει αποτελε-
σματική συντηρητική θεραπεία των ινομυωμάτων2. 
Ο αρχικός ενθουσιασμός υποχώρησε γρήγορα λόγω 
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του προβληματισμού που έγειραν μεταγενέστερες 
μελέτες σε σχέση με την ασφάλεια του φαρμάκου 
και κυρίως σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση της ηπα-
τικής λειτουργίας των ασθενών. Η λαπαροσκοπική 
εξαίρεση παραμένει πρώτης γραμμής θεραπεία για 
τις συμπτωματικές ασθενείς με ινομυώματα. 

Ενδείξεις λαπαροσκοπικής εκπυρήνισης ινομυ-
ωμάτων

Ανώμαλη κολπική αιμόρροια
Η παρουσία ινομυωμάτων μπορεί να προκαλέσει 
είτε ανώμαλη κολπική αιμόρροια που επηρεάζει 
την καθημερινότητα της γυναίκας είτε μητρορρα-
γία που οδηγεί σε αναιμία. Στις περιπτώσεις αυτές 
και εφόσον η ασθενής επιθυμεί τη διατήρηση της 
μήτρας για λόγους γονιμότητας ή ψυχολογικούς 
μπορεί να προσφερθεί η επιλογή της λαπαροσκοπι-
κής ινομυωματεκτομίας3.

Πυελική συμφόρηση από τα ινομυώματα
Σε αρκετές περιπτώσεις είτε λόγω αυξημένου με-
γέθους είτε λόγω θέσης τα ινομυώματα μπορεί να 
προκαλούν πιεστικά φαινόμενα σε παρακείμενα 
όργανα. Η πίεση στην ουροδόχο κύστη μπορεί να 
προκαλέσει συχνουρία ή δυσουρικά ενοχλήματα. 
Αντίστοιχα η πίεση στο παχύ έντερο μπορεί να συ-
νεπάγεται δυσκοιλιότητα. Η πίεση σε νευρικά πλέγ-
ματα προκαλεί χρόνιο άλγος στην κάτω κοιλιά ή 
στη μέση, ενώ η παροχέτευση των ούρων μπορεί να 
δυσκολεύει σε πίεση στον σύστοιχο ουρητήρα. Τα 
ινομυώματα μπορεί να αποτελέσουν το αίτιο οξέ-
ος κοιλιακού άλγους είτε λόγω εκφύλισής τους είτε 
λόγω συστροφής μισχωτών ινομυωμάτων.

Υπογονιμότητα-μαιευτικές ενδείξεις
Η εκπυρήνιση αν και αποτελεί συνήθη πρακτική 
σε γυναίκες με υπογονιμότητα, παραμένει αμφιλε-
γόμενη σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της μελλοντικής 
επίτευξης κύησης. Αρκετές μη τυχαιοποιημένες με-
λέτες έχουν δείξει πως μειώνεται το ποσοστό απο-
βολών μετά από ινομυωματεκτομία, σε γυναίκες με 
υποβλεννογόνια ινομυώματα4. Η εξαίρεση υπορρο-
γόνιων ινομυωμάτων έχει αποδειχθεί πως δε βελτι-
ώνει την γονιμότητα ενώ το ίδιο ισχύει και για τα 
ενδοτοιχωματικά που δεν επηρεάζουν την ενδομη-

τρική κοιλότητα. Έπιπλέον, τα ινομυώματα μπορεί 
να έχουν αρνητική επίδραση κατά τη διάρκεια της 
κύησης, σχετιζόμενα με πρόωρο τοκετό, ανώμαλες 
προβολές, καισαρική τομή και υπολειπόμενη ανά-
πτυξη. 

Τεχνική λαπαροσκοπικής εκπυρήνισης ινομυ-
ωμάτων
Προ-εγχειρητική προσέγγιση
Προ-εγχειρητικός έλεγχος-Προετοιμασία
Η καλή προ-εγχειρητική εκτίμηση μπορεί να οδη-
γήσει στο σωστό χειρουργικό σχεδιασμό με αποτέ-
λεσμα τη θετική έκβαση της επέμβασης. Ο απεικονι-
στικός έλεγχος με 2D ή 3D υπερηχογράφημα, αλλά 
και η μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιείται για 
τον καθορισμό του αριθμού, του μεγέθους αλλά και 
της θέσης των ινομυωμάτων. Κατά τη λαπαροσκό-
πηση δεν υπάρχει το πλεονέκτημα της ψηλάφησης 
και συνεπώς η αξία της χαρτογράφησης είναι μεγά-
λη. Προσφάτως, κέντρα της Γαλλίας έχουν αναπτύ-
ξει ένα σύστημα ενισχυμένης πραγματικότητας το 
οποίο μπορεί να επιπροβάλει διεγχειρητικά (real-
time) στην οθόνη του λαπαροσκοπικού πύργου τη 
θέση των ινομυωμάτων, συνδυάζοντας δεδομένα 
από τις απεικονιστικές μεθόδους που έχουν προη-
γηθεί5. 

Η διόρθωση πιθανής αναιμίας της ασθενούς, 
λόγω της συχνής μηνορραγίας που προκαλούν τα 
ινομυώματα, είναι ουσιώδους σημασίας πριν από 
ένα χειρουργείο στο οποίο η απώλεια αίματος είναι 
κατά κανόνα σημαντική. Η χρήση σκευασμάτων σι-
δήρου, GnRH αναλόγων ή και των δύο μπορεί να 
συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση. Η αύξηση της 
εκφύλισης που προκαλούν εντούτοις, διαταράσσει 
το πλάνο της χειρουργικής εκτομής παρατείνοντας 
την επέμβαση, ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος παραμο-
νής μικρών ινομυωμάτων. Η μηχανική προετοιμα-
σία του εντέρου δεν συστήνεται πριν την επέμβαση 
ενώ είναι ωφέλιμη η χορήγηση μίας δόσης Κεφαλο-
σπορίνης 2ης γενεάς διεγχειρητικά6. 

Μέθοδοι μείωσης της απώλειας αίματος στη λα-
παροσκοπική εκπυρήνιση
Ένα από τα πιο βασικά ζητήματα που σχετίζεται με 
την λαπαροσκοπική χειρουργική και από το οποίο 
σε πολλές περιπτώσεις εξαρτάται η επιτυχημένη έκ-
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βαση της επέμβασης είναι η ποιότητα του χειρουρ-
γικού πεδίου. Για το λόγο αυτό αρκετοί φαρμακευ-
τικοί παράγοντες έχουν δοκιμαστεί για τη μείωση 
της απώλειας αίματος κατά τη λαπαροσκοπική εκ-
πυρήνιση.

Η βαζοπρεσσίνη (Vasopressin) είναι μέχρι στιγ-
μής ο πλέον αποτελεσματικός αιμοστατικός παρά-
γων. Η χορήγηση γίνεται ενδομυομητρικά με διά-
λυμα (20IU σε 100mL φυσιολογικού ορού) το οποίο 
προκαλεί άμεση αγγειοσυσπατική δράση διάρκειας 
17-35 λεπτών. Η εφαρμογή της βαζοπρεσσίνης μει-
ώνει την απώλεια αίματος και το όφελος είναι μεγα-
λύτερο όσο αυξάνεται το μέγεθος (>7cm) και ο αριθ-
μός (>4) των ινομυωμάτων7. Η χρήση της απαιτεί 
προσοχή καθώς έχουν αναφερθεί αρκετές παρενέρ-
γειες όπως βραδυκαρδία, ισχαιμία του μυοκαρδίου, 
πνευμονικό οίδημα αλλά και θάνατος. 

Οι προστανγλανδίνες και ιδιάιτερα η Μισοπρο-
στόλη (Misoprostol Cytotec) έχει φανεί πως μπο-
ρούν να μειώσουν την απώλεια αίματος, τόσο άμε-
σα λόγω αγγειοσύσπασης στις μητριαίες αρτηρίες 
όσο και έμμεσα λόγω συσπάσεων του μυομητρίου. 
Η εφαρμογή γίνεται κολπικά σε δόσεις 200-400μg 75 
λεπτά πριν τη μητροτομή. Οι μελέτες έδειξαν πως 
υπάρχει όφελος στην μείωση της απώλειας αίματος, 
δεν φαίνεται όμως να μειώνεται το ποσοστό μεταγ-
γίσεων8. 

Η Ωκυτοκίνη (Oxytocin) σε συνεχή έγχυση (20IU 
σε 500mL N/S σε ρυθμό 120 mL/h) έχει δαπιστω-
θεί ότι μειώνει την απώλεια αίματος (269 vs 445mL) 
αλλά και την ανάγκη για μετάγγιση (6,7% vs 36,5%) 
(9).

Ο συνδυασμός Έπινεφρίνης Βουπιβακαϊνης 
(Epinephrin Bupivacaine) έχει δοκιμαστεί επίσης 

με καλά αποτελέσματα αλλά οι συστηματικές καρ-
διολογικές επιπλοκές της επινεφρίνης αποτέλεσαν 
τροχοπέδη για την ευρύτερη εφαρμογή του10.

Το Τρανεξαμικό Οξύ (Tranexamic acid) αποτε-
λεί ένα παράγοντα με αντι-ινοδωλυτική δράση. Η 
εφαρμογή του σε bolus (10mg/Kg) χορήγηση 15 λε-
πτά προ της επέμβασης και στη συνέχεια σε συνεχή 
χορήγηση (1mg/Kg/hr) για 10 ώρες φάνηκε να μη 
βελτιώνει σημαντικά την απώλεια αίματος ενώ το 
ίδιο συμβαίνει όταν χορηγείται μόνο η δόση εφό-
δου11.

Χειρουργική τεχνική
Η ασθενής βρίσκεται υπό γενική αναισθησία σε 
θέση λιθοτομής. Η δημιουργία του πνευμοπεριτο-
ναίου μπορεί να γίνει είτε με τη βοήθεια της βελόνας 
Verres είτε με την ανοικτή τεχνική κατά Hasson. Το 
κεντρικό 10mm τροκάρ του λαπαροσκοπίου τοπο-
θετείται στον ομφαλό ενώ 3 συμπληρωματικά 5mm 
τροκάρ τοποθετούνται στην κάτω κοιλιά ανάλογα 
με τη θέση, το μέγεθος του ινομυώματος αλλά και τη 
γραμμή συρραφής. Σε μεγάλα ινομυώματα είναι πι-
θανό να χρειαστεί η τοποθέτηση του τροκάρ άνωθεν 
του ομφαλού για να αυξηθεί η απόσταση της οπτι-
κής από την μήτρα. 

Ακολουθεί η έγχυση 20-40mL διαλύματος βαζο-
πρεσσίνης ιδανικά γύρω από την κάψα του ινομυ-
ώματος. (Εικόνα 1) Πριν τη διενέργεια τομής στη 
μήτρα ο χειρουργός πολλές φορές σε μεγάλα εν-
δο-τοιχωματικά ινομυώματα μπορεί να αποφασίσει 
την παροδική απολίνωση της μητριαίας αρτηρίας 
για τον περιορισμό της αιμορραγίας. Έπιπλέον σε 
μεγάλα ενδο-συνδεσμικά ή τραχηλικά ινομυώματα 
συχνά διενεργείται παρασκευή του σύστοιχου ου-

Εικόνα 1: Έγχυση βαζοπρεσσίνης Εικόνα 2: Διατομή του μυομητρίου με μονοπολική 
διαθερμία
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ρητήρα για να μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια 
διπολική διαθερμία για αιμόσταση αργότερα.

Μητροτομή-εκπυρήνιση
Η τομή στη μήτρα πραγματοποιείται με τη χρήση 
μονοπολικού άγκιστρου (Hook) και με κατεύθυν-
ση ανάλογη με τη γραμμή συρραφής που θα ακο-
λουθήσει ο χειρουργός (Εικόνα 2). Σε περίπτωση 
πολλαπλών ινομυωμάτων γίνεται προσπάθεια εξαί-
ρεσης όσο περισσότερων είναι εφικτό από την ίδια 
τομή ώστε να μειώνεται ο αριθμός μητροτομών. Το 
ινομύωμα συλλαμβάνεται με μονοδοντωτή λαβίδα 
ή τυρμπουσόν και τραβώντας ήπια αναγνωρίζεται 
το πλάνο εκτομής με το μυομήτριο (Εικόνα 3). Για 
τη μείωση της αιμορραγίας μπορεί να εφαρμοστεί 
διπολική διαθερμία, αλλά η χρήση της πρέπει να γί-
νεται με προσοχή, διότι η εκτεταμένη θερμική βλά-
βη στο μυομήτριο έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
επούλωση12. 

Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία διάνοιξης της 
ενδομητρικής κοιλότητας τότε γίνεται έλεγχος με 
έγχυση κυανού του μεθυλενίου από το σαλπιγγο-
γράφο. Όταν παρατηρείται διαφυγή ο βλεννογόνος 
πρέπει να συρράπτεται με μεμονωμένα ράμματα 
Vicryl 2-0. 

Συρραφή της μήτρας
Η συρραφή του μυομητρίου πραγματοποιείται με 
συνεχή ή διακεκομμένες ραφές. Η σύγκλειση προτι-
μάται να γίνεται σε 2 στρώματα ώστε να εξασφαλίζε-
ται επαρκής αιμόσταση αλλά και να ελαττώνεται η 
πιθανότητα σχηματισμού αιματώματος (Έικόνα 4). 
Η χρήση ενδοσωματικών ή εξωσωματικών κόμπων 
είναι στην προτίμηση του χειρουργού και μπορεί να 

τοποθετηθούν με εξίσου καλά αποτελέσματα. Κατά 
τη συρραφή του ορογόνου, σε περίπτωση μεμονω-
μένων ραμμάτων, αυτά προτιμάται να είναι διπλού 
περάσματος με το πρώτο να είναι ολικού πάχους και 
το δεύτερο να περιλαμβάνει μόνο ορογόνο και στις 
δυο πλευρές συρραφής ώστε να μην παρατηρείται 
εκστροφή του μυομητρίου. Στη συνεχή ραφή η τε-
χνική baseball μειώνει την εμφάνιση συμφύσεων13. 

Τα τελευταία χρόνια έχει διαδοθεί η εφαρμογή 
των ραμμάτων barbed τα οποία φέρουν ακίδες, οι 
οποίες βοηθούν στην γρήγορη συρραφή της κοί-
της του ινομυώματος. Το ράμμα μετά το πέρασμα 
από τον ιστό δεν παλινδρομεί και διενεργείται έτσι 
συνεχής ραφή χωρίς την τοποθέτηση κόμπων. Μει-
ονέκτημα αποτελεί το γεγονός δε μπορεί να γίνει 
διόρθωση της συρραφής ενώ έχουν αναφερθεί σπο-
ραδικά και επιπλοκές από το έντερο λόγω της αγκί-
στρωσης στα αγκάθια του ράμματος. 

Εξαγωγή του παρασκευάσματος
Η εξαίρεση του παρασκευάσματος από την περιτο-
ναϊκή κοιλότητα αποτελεί ένα χειρουργικό χρόνο 
που έχει εγείρει αρκετή συζήτηση τα τελευταία χρό-
νια. Μπορεί να πραγματοποιηθεί με ηλεκτρομηχα-
νικό τεμαχισμό (power morcellation), με μινι-λαπα-
ροτομία ή με τομή στον οπίσθιο κολπικό θόλο14. 

Η ευρύτερα διαδεδομένη μέθοδος, αλλά και η πλέ-
ον αμφισβητούμενη εντούτοις, είναι η χρήση του 
ηλεκτρομηχανικού τεμαχιστή (Power morcellator), 
μιας συσκευής η οποία τεμαχίζει το ινομύωμα σε 
λωρίδες και με τον τρόπο αυτό εξάγεται από την πε-
ριτοναϊκή κοιλότητα. Αποτελείται από ένα σύστημα 
κυλίνδρων, ένα εξωτερικό και ένα εσωτερικό που πε-
ριστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα και κόβει τον ιστό 

Εικόνα 3: Σύλληψη του ινομυώματος και εξαίρεση στο 
πλάνο εκτομής

Εικόνα 4: Συρραφή του μυομητρίου σε 2 στρώμματα
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στόχο. Με τη μονοδοντωτή λαβίδα συλλαμβάνεται 
το ινομύωμα και ο κύλινδρος διατρέχει την εξωτε-
ρική επιφάνεια του ινομυώματος αποφλοιώνοντάς 
το. Το άκρο της συσκευής πρέπει να είναι διαρκώς 
υπό άμεση όραση, να υπάρχει επαρκές πνευμοπερι-
τόναιο και ο ιστός να έλκεται προς τη συσκευή και 
όχι το αντίθετο. 

Μετεγχειρητική φροντίδα
Μετά την επέμβαση χορηγείται αναλγησία για το 
άλγος στην περιοχή των τομών αλλά και για το 
πιθανό άλγος στον ώμο και υποδιαφραγματικά 
λόγω του πνευμοπεριτοναίου. Η εφαρμογή βαθέος 
νευρομυϊκού αποκλεισμού κατά τη διάρκεια του 
χειρουργείου φαίνεται πως μειώνει κατά πολύ το 
αίσθημα του πόνου των ασθενών. Η κινητοποίηση 
είναι άμεση και πραγματοποιείται την ίδια ημέρα 
του χειρουργείου, ενώ η παραμονή στο νοσοκομείο 
συνήθως είναι 1 με 2 ημέρες. Η ασθενής μπορεί να 
επιτρέψει στην εργασία της από την πρώτη εβδομά-
δα.

Επιπλοκές λαπαροσκοπικής εκπυρήνισης ινο-
μυωμάτων
Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των επιπλοκών 
μετά από λαπαροσκοπική εξαίρεση ινομυωμάτων 
έχει αυξηθεί. Η εφαρμογή της ενδοσκόπησης σε πε-
ριστατικά με μεγαλύτερα και περισσότερα ινομυ-
ώματα αλλά και η διενέργεια αυτών των χειρουρ-
γείων από όλο και περισσότερους αλλά ανεπαρκώς 
εκπαιδευμένους χειρουργούς αποτελεί μια πιθανή 
εξήγηση για το φαινόμενο αυτό15. Οι επιπλοκές χω-
ρίζονται σε διεγχειρητικές, μετεγχειρητικές αλλά 
και επιπλοκές από τη χρήση του ηλεκτρομηχανικού 
τεμαχιστή. 

Διεγχειρητικές επιπλοκές 
Η πιο συχνή διεγχειρητική επιπλοκή είναι η αιμορ-
ραγία. Η ελλιπής εφαρμογή των αγγειοσυσπαστι-
κών, το μέγεθος, η θέση, ο αριθμός των ινομυωμά-
των, η αποτυχία εύρεσης σωστού πλάνου εκτομής 
αλλά κυρίως η ανεπαρκής εμπειρία του χειρουργού 
στις μεθόδους λαπαροσκοπικής συρραφής είναι με-
ρικοί από τους παράγοντες που σχετίζονται με την 
αιμορραγία. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να σχη-
ματιστούν αιματώματα εντός του μυομητρίου που 

προκαλούν πυρετό για αρκετές ημέρες στην ασθενή. 
Η εμφάνισή τους οφείλεται στην ατελή συρραφή της 
κοίτης του τραύματος της μήτρας, ιδιαίτερα σε πε-
ριπτώσεις που συνυπάρχει αδενομύωση. Η μεγάλη 
απώλεια αίματος είναι η πρώτη αιτία λαπαρομε-
τατροπής κατά την λαπαροσκοπική εκπυρήνιση η 
οποία κυμαίνεται από 0.34% έως 2.7%16, 17. 

Μετεγχειρητικές και απώτερες επιπλοκές 
Ο σχηματισμός ενδοκοιλιακών αλλά και ενδομη-
τρικών συμφύσεων είναι μερικές από τις μετεγ-
χειρητικές επιπλοκές της λαπαροσκοπικής εξαίρε-
σης ινομυωμάτων. Ιδιαίτερα για τις ενδομητρικές 
συμφύσεις η διενέργεια υστεροσκόπησης συμβά-
λει στην έγκαιρη διάγνωση αλλά και λύση τους, 
όσο αυτές είναι ακόμη χαλαρές. Σε πολύ μεγάλα 
ενδοτοιχωματικά ινομυώματα και σε περιπτώσεις 
αδενομύωσης η σύγκλειση του τραύματος είναι 
δυσχερής και μπορεί να απαιτηθούν ειδικές τεχνι-
κές με δημιουργία κρημνών για την ενίσχυση του 
τοιχώματος. Η ρήξη μήτρας κατά τον τοκετό είναι 
μια από τις απώτερες επιπλοκές που σχετίζονται με 
ανεπαρκή επούλωση της γραμμής συρραφής είτε 
λόγω υπερβολικής εφαρμογής ενέργειας για αιμό-
σταση είτε λόγω ανεπαρκούς τεχνικής λαπαροσκο-
πικής συρραφής18. 

Επιπλοκές από την χρήση ηλεκτρομηχανικού τε-
μαχιστή (Morcellator) 
Οι επιπλοκές από την εφαρμογή του τεμαχιστή μπο-
ρεί να είναι είτε άμεσες με τη μορφή τραυματισμού 
οργάνου, είτε έμμεσες με την ανάπτυξη παρασιτι-
κών ινομυωμάτων και τη διασπορά καρκινικών 
κυττάρων. Τραυματισμός παχέος εντέρου, ουροδό-
χος κύστης, ουρητήρων, νεφρών αλλά και μεγάλων 
αγγείων έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία, ενώ σε 
σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν στο θά-
νατο της ασθενούς19. Το ποσοστό άμεσης βλάβης σε 
ενδοκοιλιακά όργανα από τον τεμαχιστή έχει ανα-
φερθεί στο 0.12%20.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία παρασιτικών ινομυ-
ωμάτων κυμαίνεται από 0,9% έως 1.2%21, 22. Ο τεμα-
χισμός μέσα σε σάκο και η χρήση χαμηλών στροφών 
στη συσκευή μπορεί να αποτρέψουν τη συγκεκρι-
μένη επιπλοκή. Σε ασθενείς με λειομυοσάρκωμα η 
εφαρμογή του morcellator έχει αποδειχθεί ότι μειώ-
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νει την επιβίωση της ασθενούς λόγω διασποράς της 
νόσου. Ο ηλεκτρομηχανικός τεμαχισμός θα πρέπει 
να αποφεύγεται σε ύποπτα περιστατικά ενώ σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να γίνεται αναλυτική ενημέ-
ρωση της ασθενούς για τα οφέλη και του κινδύνους 
από τη χρήση του προ της επέμβασης. Θ

  Η λαπαροσκοπική εκπυρήνιση αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής για γυναίκες με συμπτωματικά 
ινομυώματα
  Υπάρχουν αρκετοί τρόποι ελάττωσης της διεγχειρητικής αιμορραγίας 
  Η επέμβαση απαιτεί άριστη γνώση τεχνικών λαπαροσκοπικής συρραφής από τον χειρουργό
  Αν και το ποσοστό επιπλοκών είναι χαμηλό, μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές και απειλητικές για τη 
ζωή της ασθενούς

Take home messages

Many gynecological surgeons perceive laparoscopic myomectomy to be one of the most challenging 
operations in the field. Myomectomy aims to preserve fertility, treat abnormal uterine bleeding, and 
reduce pain from pressure on nerves or abdominal organs. A systematic approach to myomectomy 
could make this procedure more accessible and safer to perform. Training and experience are crucial.
The surgeon should be familiar with laparoscopic suturing techniques in order to reduce intraoperative 
blood loss and minimize future hematoma formation or uterine rupture. Tissue extraction with the 
utilization of a power morcellator requires attention to prevent life-threatening complications.

KEYWORDS: Laparoscopic removal of uterine fibroids / Indications / Techniques

Synopsis

Laparoscopic removal of uterine fibroids. Indications-Techniques-
Complications
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Η λαπαροσκοπική υστερεκτομή θεωρείται μία από τις ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους μαζί 
με την κολπική υστερεκτομή. Υπερτερεί έναντι της κοιλιακής υστερεκτομής, καθώς σχετίζεται με μικρότε-
ρη περιεγχειρητική απώλεια αίματος, μικρότερο χρόνο νοσηλείας και καλύτερη πρώιμη μετεγχειρητική 
πορεία των ασθενών. Παράλληλα, η μεγάλη καμπύλη εκμάθησής της αποτελεί τη βασική της δυσκολία. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι υπερτερεί σε πολλά σημεία έναντι της κοιλιακής υστερεκτομής, όπως προανα-
φέρθηκε , ενώ τα αποτελέσματα της δεν σημειώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές με τα αποτελέσμα-
τα των κολπικών υστερεκτομών. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Λαπαροσκοπική υστερεκτομή / Ενδείξεις/ Αντενδείξεις / Τεχνικές / Επιπλοκές
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Λαπαροσκοπική υστερεκτομή. 
Ενδείξεις-Τεχνικές-Επιπλοκές

Εισαγωγή
Η υστερεκτομή αποτελεί την πιο συχνή γυναικολο-
γική επέμβαση μετά την καισαρική τομή1. Η επίπτω-
ση της επέμβασης διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. 
Μεγαλύτερη συχνότητα φαίνεται να εμφανίζουν 
χώρες όπως η Αυστραλία και οι Η.Π.Α2, και μικρό-
τερη οι Σκανδιναβικές χώρες3. To 1989 ανακοινώ-
θηκε η πρώτη λαπαροσκοπική υστερεκτομή από τον 
Harry Reich4. Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε το 1995 
η χρήση του χειριστή της μήτρας5. Η τεχνολογική 
εξέλιξη, η εκπαίδευση των χειρουργών και η από-
κτηση εμπειρίας καθιέρωσαν τις ελάχιστα επεμβατι-

κές μεθόδους και συγκεκριμένα τη λαπαροσκοπική 
υστερεκτομή, ως μέθοδο εκλογής σε σχέση με την 
ανοιχτή κοιλιακή προσπέλαση1. 

Περιγράφονται τέσσερις τύποι λαπαροσκοπικής 
υστερεκτομής : 
•	 Λαπαροσκοπικά Υποβοηθούμενη Κολπική 

Υστερεκτομή (Laparoscopically Assisted Vaginal 
Hysterectomy - LAVH)
•	 Υφολική Λαπαροσκοπική Υστερεκτομή: 

αφαίρεση του σώματος της μήτρας, με διατήρηση 
ή όχι των ωοθηκών ( Laparoscopic Supracervical 
Hysterectomy – LSH)
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•	 Ολική Υστερεκτομή : αφαίρεση μήτρας και 
τραχήλου με ή χωρίς τις ωοθήκες(Total Laparoscopic 
Hysterectomy) 
•	 Ριζική Υστερεκτομή : αφαίρεση μήτρας , 

τραχήλου, τμήματος κόλπου, παραμητρίου, εξαρτη-
μάτων, λεμφαδενικού ιστού (Radical Laparoscopic 
Hysterectomy). 

Ενδείξεις
Τα ινομυώματα αποτελούν τη βασικότερη ένδειξη, 
όπως και στην κοιλιακή υστερεκτομή. Έπίσης εν-
δείξεις αποτελούν οι λειτουργικές αιμορραγίες, η 
αδενομύωση, η ενδομητρίωση, η πρόπτωση μήτρας 
και το χρόνιο πυελικό άλγος. Καταστάσεις όπως η 
παρουσία συμφύσεων , η ατοκία, ή τα ινομυώματα 
στο κατώτερο κομμάτι της μήτρας καθιστούν τεχνι-
κά δύσκολη έως αδύνατη την κολπική υστερεκτομή 
και επομένως οδηγούν στη λαπαροσκοπική υστερέ-
κτομη ως μέθοδο εκλογής.

Αντενδείξεις
Δεν υπάρχουν απόλυτες αντενδείξεις για λαπαρο-
σκοπική υστερεκτομή σε καλοήθεις παθήσεις, λόγω 
της εξέλιξης της τεχνολογίας και της απόκτησης 
εμπειρίας στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αντενδείξεις 
που σχετίζονται με τη γενική κατάσταση της ασθε-
νούς αποτελούν η περιτονίτιδα, ο ειλεός, η βαριά 
καρδιοαναπνευστική νόσος , οι εκτεταμένες συμφύ-
σεις, οι καταστάσεις που δεν επιτρέπουν ικανοποιη-
τικό χειρουργικό πεδίο όπως αυξημένο μέγεθος μή-
τρας , πολλαπλά χειρουργεία στην πυελό-κοιλιακή 
χώρα, αυξημένος δείκτης μάζας σώματος . 

Βασικος Εξοπλισμος
Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη πλήρως εξο-
πλισμένης χειρουργικής αίθουσας με εργονομική 
τοποθέτηση monitor και λαπαροσκοπικού πύργου. 
•	 1 κεντρικό Troccar (10mm)
•	 3 περιφερικά Troccar (10 mm), (5mm)
•	 Εντερολαβίδα 
•	 Διπολική λαβίδα 
•	 Μονοπολική λαβίδα- ψαλίδι ή hook 
•	 Σύστημα έκπλυσης αναρρόφησης 
•	 Λαβίδα grasper
•	 2 βελονοκάτοχοι 
•	 Χειριστής μήτρας 

Θέση Ασθενούς
Η σωστή θέση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της επέμ-
βασης. Η επέμβαση πραγματοποιείται με τον ασθενή 
σε λαπαροσκοπική Τrendelemburg θέση ώστε να βελ-
τιστοποιείται το χειρουργικό πεδίο και χρήση καθε-
τήρα Folley για την παροχέτευση της ουροδόχου κύ-
στεως. Συνολικά τοποθετούνται 4 Trocar. Το κεντρικό 
ομφαλικό και τα περιφερειακά, δύο πλάγια και ένα 
υπερηβικό. Το κεντρικό Trocar θα πρέπει να τοποθε-
τείται σε θέση κλίνης 0ο για την αποφυγή τραυματι-
σμού της κοιλιακής αορτής6. Στη συνέχεια η ασθενής 
τοποθετείται σε θέση Trendelemburg. Η ασθενής θα 
πρέπει να τοποθετείται μερικά εκατοστά εκτός κλίνης 
ώστε να βελτιστοποιείται το εύρος της κίνησης του 
χειριστή της μήτρας. Προτείνεται η τοποθέτηση των 
κάτω άκρων της ασθενούς στους υποστηρικτές πριν 
την εισαγωγή στην αναισθησία ώστε να αποφευχθεί 
τραυματισμός των νεύρων των κάτω άκρων από την 
υπερβολική κάμψη 6. Ο χειρουργός τοποθετείται αρι-
στερά της ασθενούς, ενώ ο πρώτος βοηθός στα δεξία. 
Ο δεύτερος βοηθός βρίσκεται ανάμεσα στα κάτω άκρα 
της ασθενούς και βοηθά στο χειρισμό της μήτρας και 
στην βελτιστοποίηση του χειρουργικού πεδίου. Συνί-
σταται η χρήση καλτσών εναλλασσόμενης πίεσης για 
την αποφυγή εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης. Έπιπρο-
σθέτως, η χειρουργική κλίνη θα πρέπει να βρίσκεται 
σε ύψος ώστε να βελτιστοποιείται η κίνηση του χει-
ρουργού. 

Χειρουργική Χρόνοι 
•	 Δημιουργία πνευμοπεριτοναίου δια μέσου 

βελόνης Veress. 
•	 Έπισκόπηση περιτοναϊκής κοιλότητας – ση-

μαντικά σημεία : έλεγχος πορείας ουρητήρων.
•	 Απολίνωση με ηλεκτροκαυτηρίαση και δια-

τομή στρογγύλων συνδέσμων και διάνοιξη του οπι-
σθίου πετάλου των πλαταίων συνδέσμων. 
•	 Απολίνωση και διατομή των κρεμαστήρων 

συνδέσμων, ώστε να γίνει δυνατή η αφαίρεση των 
εξαρτημάτων (εναλλακτικά , εάν πρόκειται να διατη-
ρηθούν τα εξαρτήματα, απολίνωση και διατομή των 
δύο συνδέσμων της μήτρας, της σάλπιγγας και των 
εξαρτηματικών αγγείων).
•	 Διάνοιξη της κυστεομητρικής πτυχής, απώθη-

ση της κύστεως και απολίνωση των στύλων της.
•	 Διατομή, κατάσπαση της κυστεομητρικής 
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πτυχής και του οπισθίου περιτοναίου έως το επίπεδο 
των ιερομητρικών συνδέσμων. 
•	 Παρασκευή, αποκάλυψη και απολίνωση, με 

διπολική διαθερμία, των μητριαίων αγγείων (tip: η 
αντίθετη έλξη της μήτρας απομακρύνει τον ουρητήρα 
από το σημείο διατομής και προφυλάσσει από τραυ-
ματισμό του ουρητήρα).
•	 Διάνοιξη του κόλπου κυκλικά με τομή (συνή-

θως με μονοπολική διαθερμία) με οδηγό την κεφαλή 
του χειριστή μήτρας.
•	 Αφαίρεση της μήτρας δια του κόλπου ακέ-

ραια, ή μετά από τεμαχισμό σε περίπτωση μήτρας με-
γαλύτερης από ηλικία κυήσεως 12 εβδομάδων. 
•	 Συρραφή του κολπικού κολοβώματος με δια-

κεκομμένη ή και συνεχή ραφή.

Σε περίπτωση υφολικής υστερεκτομής η μήτρα δια-
τέμνεται στον ισθμό μετά την απολίνωση των μητρι-
αίων αγγείων. Σε αυτή την περίπτωση το σώμα της 
μήτρας αφαιρείται με την βοήθεια morcellator. 

Η συρραφή του κολπικού κολοβώματος λαπαρο-
σκοπικά υπερτερεί της αντίστοιχης κολπικής συρρα-
φής : 
•	 Καλύτερη δυνατότητα διάκρισης των ιστών 

(κόλπου και κύστεως)
•	 Λαπαροσκοπικά είναι πιο εύκολη η συρραφή 

σε όλο το πάχος του κολπικού τοιχώματος και η στήρι-
ξη στους ιερομητρικούς συνδέσμους.
•	 Λαπαροσκοπικά είναι πιο εύκολος ο εντοπι-

σμός των γωνιών του κολπικού κολοβώματος και η 
συρραφή τους. 
•	 Η λαπαροσκοπική συρραφή υπερτερεί χρο-

νικά της κολπικής σε καλά εκπαιδευμένους χειρουρ-
γούς. 

Συζήτηση 
Τα τελευταία χρόνια η χρήση ελάχιστα επεμβατικής 
υστερεκτομής, όπως λαπαροσκοπική υστερεκτομή και 
κολπική υστερεκτομή έχει, σε μεγάλο βαθμό, αντικα-
ταστήσει την κοιλιακή υστερεκτομή. Ακρογωνιαίο 
λίθο αυτής της τροπής αποτελεί η τεχνολογική εξέλιξη, 
η ανάγκη για γρηγορότερη κινητοποίηση των ασθε-
νών και η δημιουργία χειρουργικών ομάδων με σκο-
πό την αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη αντιμε-
τώπιση των ασθενών. 

Μελέτες έχουν συγκρίνει την κοιλιακή υστερεκτο-

μή με τη λαπαροσκοπική υστερεκτομή. Μία τυχαιο-
ποιημένη μελέτη με 80 ασθενείς έδειξε ότι η λαπαρο-
σκοπική υστερεκτομή υπερτερεί της κοιλιακής όσον 
αφορά την περιεγχειρητική αιμορραγία (p=0.02) και 
τις μέρες νοσηλείας (p<0.001), αλλά η λαπαροσκοπική 
υστερεκτομή σχετίζεται με μεγαλύτερη χειρουργική 
διάρκεια(p<0.001)7. Έπιπροσθέτως, παλαιότερες μελέ-
τες έδειξαν ότι η λαπαροσκοπική υστερεκτομή υπερ-
τερεί έναντι της κοιλιακής υστερεκτομής όσον αφορά 
την περιεγχειρητική αιμορραγία8,9. Αντίθετα, κάποιες 
άλλες δεν έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά10,11. 

Η περιεγχειρητική νοσηλεία φάνηκε να μειώνεται 
σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο στις λαπαροσκοπι-
κές επεμβάσεις σε σχέση με τις κοιλιακές, στην πλει-
οψηφία των μελετών7,8,9,13. Το τελευταίο φαίνεται να 
σχετίζεται με τα μειωμένα επίπεδα ιστικού τραυμα-
τισμού και φλεγμονώδους απάντησης που παρατη-
ρείται στην λαπαροσκοπική μέθοδο σε σχέση με την 
κοιλιακή12. 

Αντικρουόμενα φαίνεται να είναι τα αποτελέσματα 
των μελετών όσον αφορά τη χειρουργική διάρκεια. Οι 
περισσότερες μελέτες δείχνουν στατιστικά μεγαλύτερη 
διάρκεια των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων σε σχέση 
με τις κοιλιακές7,8,9,13. Αντίθετα οι Serrachioli et. al, δεί-
χνουν μη στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 
στις δύο μεθόδους10. Σημαντικό παράγοντα γι’ αυτό 
φαίνεται να αποτελεί η ελλιπής εκπαίδευση των χει-
ρουργών στις λαπαροσκοπικές υστερεκτομές. Φαίνε-
ται ότι η χειρουργική διάρκεια μειώνεται σημαντικά 
όσο βελτιώνονται οι τεχνικές δεξιότητες της χειρουρ-
γικής ομάδας. 

Οι Kotani et. al μελέτησαν την ποιότητα ζωής 28 
ασθενών μετά από κοιλιακή και λαπαροσκοπική 
υστερεκτομή καλοήθους αιτιολογίας. Η ομάδα της λα-
παροσκοπικής υστερεκτομής είχε χαμηλότερες τιμές 
πόνου, υψηλότερη φυσική δραστηριότητα καθ΄ όλη 
την πρώτη μετεγχειρητική εβδομάδα. Έπίσης, σημεί-
ωσαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερο επίπεδο γενι-
κής υγείας στην πρώτη ,δεύτερη, τρίτη εβδομάδα και 
στους 6 μήνες14.

Από τις παραπάνω μελέτες φαίνεται πως η λαπαρο-
σκοπική υστερεκτομή υπερτερεί έναντι της κοιλιακής, 
αφού σχετίζεται με μικρότερο ιστικό τραυματισμό, πε-
ριεγχειρητική αιμορραγία και καλύτερη μετεγχειρητι-
κή ποιότητα ζωής. 

Η κολπική υστερεκτομή αποτελεί μια ακόμα ελά-
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χιστα επεμβατική μέθοδο που έχει μελετηθεί εκτε-
ταμένα. Σύμφωνα με την μελέτη eVALuate, που 
μελέτησε 1380 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε υστε-
ρεκτομή με μία από τις 3 μεθόδους, δε φάνηκε στα-
τιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην κολπική 
υστερεκτομή σε σχέση με τη λαπαροσκοπική όσον 
αφορά τις μείζονες επιπλοκές, όπως μετεγχειρητική 
αιμορραγία, τραυματισμός κοίλου σπλάχνου, τραυ-
ματισμός ουρητήρα κ.α15. Σύμφωνα με μία συστη-
ματική ανασκόπηση της Cochrane που συνέκρινε 
μεταξύ άλλων την επιστροφή στην καθημερινότη-
τα ασθενών που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική 
υστερεκτομή και σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
κολπική υστερεκτομή, η ομάδα της λαπαροσκοπι-
κής υστερεκτομής είχε πιο γρήγορη επιστροφή στην 
καθημερινότητα16. Στην ίδια έρευνα, μελετήθηκαν η 
συνολική ικανοποίηση των ασθενών, οι συνολικές 
επιπλοκές και δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές με-
ταξύ των δύο16. 

Τέλος, οι Lee et.al σε μία συστηματική ανασκόπηση 
και μετα-ανάλυση συνέκριναν 1618 ασθενείς ως προς 
τις μετεγχειρητικές επιπλοκές σε ταξινόμηση Dindo. 
Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές επιπλοκές όσον 
αφορά τον πρωτεύοντα στόχο που ήταν οι μετεγχει-
ρητικές επιπλοκές. Έπίσης, δεν βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στην απώλεια αίματος, στις λοι-
μώξεις ουροποιητικού, και στη συνολική νοσηλεία. 
Χαμηλότερο μετεγχειρητικό πόνο σημείωσε η ομάδα 
της κολπικής υστερεκτομής17.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Έταιρεία Μαιευτή-
ρων Γυναικολόγων (ACOG), η κολπική υστερεκτομή 
είναι η μέθοδος εκλογής για περιπτώσεις καλοήθους 
παθολογίας18. Ωστόσο, δεν έχει ένδειξη σε πιο ριζικές 
επεμβάσεις, όπως σε κακοήθεια τραχήλου μήτρας και 
ενδομητρίου αντίθετα με τη λαπαροσκοπική προσέγ-
γιση.

Συμπερασματικά, η λαπαροσκοπική υστερεκτομή 
υπερτερεί έναντι της κοιλιακής, καθώς σχετίζεται με 
μικρότερο ιστικό τραυματισμό, μικρότερη περιεγ-
χειρητική απώλεια αίματος και συνολικά καλύτερη 
μετεγχειρητική ποιότητα ζωής. Τροχοπέδη της εξά-
πλωσης της αποτελεί η μεγάλη καμπύλη εκμάθησής 
της. Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια σημειώνεται 
αυξανόμενη τάση της χρήσης της μεθόδου αυτής, η 
οποία με την κατάλληλη εκπαίδευση είναι ασφαλής, 
αποτελεσματική και αναπαραγώγιμη. Η εξέλιξη πολ-
λά υποσχόμενων τεχνικών όπως 3-D λαπαροσκόπη-
σης και ρομποτικής χειρουργικής συμβάλλουν στην 
ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση της 
μεθόδου. Θ

  Οι βασικες ενδειξεις της Λαπαροσκοπικης υστερεκτομης είναι ιδιες με αυτές της κοιλιακης υστερεκτο-
μης (ινομυωματα μητρας, δυσλειτουργικες αιμορραγιες, αδενομυωση, ενδομητριωση).
  Δεν υπάρχουν απόλυτες αντενδείξεις για λαπαροσκοπική υστερεκτομή σε καλοήθεις παθήσεις.
  Σχετικες αντενδείξεις που σχετίζονται με τη γενική κατάσταση της ασθενούς αποτελούν η περιτονίτι-
δα, ο ειλεός, η βαριά καρδιοαναπνευστική νόσος , οι εκτεταμένες συμφύσεις, οι καταστάσεις που δεν 
επιτρέπουν ικανοποιητικό χειρουργικό πεδίο όπως αυξημένο μέγεθος μήτρας , πολλαπλά χειρουργεία 
στην πυελό-κοιλιακή χώρα, αυξημένος δείκτης μάζας σώματος . 
  Η λαπαροσκοπική υστερεκτομή υπερτερεί έναντι της κοιλιακής, καθώς σχετίζεται με μικρότερη περιεγ-
χειρητική απώλεια αίματος, μικρότερο χρόνο νοσηλείας και καλύτερη πρώιμη μετεγχειρητική πορεία 
των ασθενών. 
  Η μεγαλη καμπυλη εκμαθησης, η αναγκαιοτητα για εξειδικευμενο χειρουργικο εξοπλισμο και η δημι-
ουργια ειδικου χειρουργικου ‘team” για ενδοσκοπικες επεμβασεις αποτελουν μερικες από τις κυριες 
αιτιες για την σχετικα βραδεια εξαπλωση της λαπαροσκοπικης υστερεκτομης.

Take home messages
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The basic indications of laparoscopic hysterectomy are similar to those of the abdominal hysterectomy 
such as uterine fibroids, dysfunctional uterine bleeding,adenomyosis,endometriosis. Strictly speaking 
there are no absolute contraindications for a laparoscopic hysterectomy. However when there is a 
history of peritonitis, acute ileus, severe restriction of cardiopulmonary function, marked obesity or 
repeated abdominal operations the laparoscopic approach for the hysterectomy is better to be avoided. 
In comparison to abdominal hysterectomy,the laparoscopic hysterectomy is associated with smaller 
amount of blood loss perioperatively, shorter duration of hospital staying and faster post operative 
recovery.The long learning curve, the necessity for highly specialized surgical equipment and the 
time required to build up a team for endoscopic operations are some of the main reasons why the 
laparoscopic hysterectomy has taken sometime to be widely established.

KEYWORDS: Laparoscopic hysterectomy / Indications / Contraindication / Techniques /
Complications

Synopsis
Laparoscopic hysterectomy. Indications-Techniques-Complications
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1

Η πρόπτωση πυελικών οργάνων αποτελεί μια σχετικά συχνή διάγνωση με ιδιαίτερη σημασία λόγω των 
επιπτώσεών της στην ποιότητα ζωής των γυναικών. Στις μέρες μας οι παραδοσιακές κολπικές επεμβάσεις 
αντικαθίσταται σταδιακά από λαπαροσκοπικές τεχνικές, οι οποίες προσφέρουν σημαντικά οφέλη όπως η 
μικρότερη επιβάρυνση των ασθενών και τα μειωμένα ποσοστά υποτροπών και επιπλοκών. 
Την ίδια στιγμή και μετά την πρόσφατη προειδοποίηση του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των 
Η.Π.Α. σχετικά με την ενδοκοιλιακή κατάτμηση ιστών (morcellation) οι λαπαροσκοπικές μέθοδοι αντα-
ποκρίνονται στην τάση διατήρησης του οργάνου της μήτρας, όταν αυτό είναι επιθυμητό. Πρόσφατα, εκ-
φράστηκαν αμφιβολίες από τον ίδιο οργανισμό σχετικά με την ασφάλεια χρήσης συνθετικών πλεγμάτων, 
οδηγώντας σε σημαντικούς περιορισμούς στη χρήση τους κυρίως στις διακολπικές επεμβάσεις. 
Το γεγονός αυτό ευνοεί την εφαρμογή λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή οφείλει 
να δίνεται στη σωστή τεχνική τοποθέτησης των πλεγμάτων και στην επαρκή εκπαίδευση των χειρουργών.
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Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση 
πρόπτωσης πυελικών οργάνων

Εισαγωγή
Πρόπτωση πυελικών οργάνων ονομάζεται η κάθο-
δος της ουροδόχου κύστης, της μήτρας ή του τελικού 
εντέρου με κατεύθυνση την έξοδο του κόλπου, η οποία 
οφείλεται σε βλάβες των δομών στήριξης του πυελικού 
εδάφους. Παράγοντες κινδύνου για αυτή την κατά-
σταση αποτελούν η εμμηνόπαυση, το ιστορικό εργώ-
δους κολπικού τοκετού, η παχυσαρκία, οι διαταραχές 

συνδετικού ιστού, ο χρόνιος βήχας, η δυσκοιλιότητα 
και η γενετική προδιάθεση. Ο επιπολασμός της πρό-
πτωσης πυελικών οργάνων κυμαίνεται από 40% έως 
50% στην κλινική εξέταση, ωστόσο μόνο το 3% εώς 6% 
των γυναικών εμφανίζει συμπτώματα1, 2. Τα συμπτώ-
ματα αφορούν κυρίως την αίσθηση ξένου σώματος 
στον κόλπο καθώς και τις δυσκολίες στην ούρηση, την 
αφόδευση και τη σεξουαλική επαφή.
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Το 1994, ο De Lancey πρότεινε μια ταξινόμηση 
της πρόπτωσης των πυελικών οργάνων με βάση το 
επίπεδο της βλάβης3, 4. Σύμφωνα με αυτή την ταξι-
νόμηση, στο επίπεδο I περιλαμβάνονται βλάβες των 
ιερομητρικών συνδέσμων, οι οποίες αφορούν περισ-
σότερο την πρόπτωση του κεντρικού διαμερίσματος 
του κόλπου. Στο επίπεδο ΙΙ περιλαμβάνονται βλάβες 
του κυστεοκολπικού και ορθοκολπικού διαφράγμα-
τος (κυστεοκήλη και ορθοκήλη). Στο επίπεδο III πε-
ριλαμβάνονται βλάβες

των δομών στήριξης της ουρήθρας και του περι-
νέου. Οι βλάβες του επιπέδου II που αφορούν το 
πρόσθιο κολπικό διαμέρισμα μπορούν περαιτέρω 
να υποδιαιρεθούν ανάλογα με τον εντοπισμό τους 
σε κεντρικές, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τον 
σχηματισμό λείας κυστεοκήλης χωρίς τις κολπικές 
πτυχές του rugae, και πλευρικές, που χαρακτηρίζο-
νται από την παρουσία ορατών κολπικών πτυχών 
του rugae. Η διάκριση μεταξύ των δύο αποτελεί βα-
σική προϋπόθεση για την επιλογή της κατάλληλης 
χειρουργικής θεραπείας.

Λόγω του έντονα υποκειμενικού χαρακτήρα των 
συμπτωμάτων και του αντίκτυπου που αυτά έχουν 
στο επίπεδο ζωής της ασθενούς, η χειρουργική αντι-
μετώπιση εξαρτάται από την επιτακτικότητα της 

θεραπείας, η οποία καθορίζεται πρωτίστως από την 
ίδια την ασθενή.

Χρήση Πλεγμάτων
Η ασφάλεια των συνθετικών πλεγμάτων στις επεμ-
βάσεις πρόπτωσης των πυελικών οργάνων αποτελεί 
μέχρι σήμερα σημαντικό θέμα συζήτησης. Και αυτό 
γιατί η χρήση τους μπορεί να σχετιστεί με την εμ-
φάνιση σοβαρών επιπλοκών, όπως άλγος, διάβρωση 
του κόλπου, τραυματισμός παρακείμενων νευρικών 
και αγγειακών κλάδων αλλά και οργάνων όπως η 
ουροδόχος κύστη και το έντερο5, 6, 7. Η πιθανότητα 
τέτοιων επιπλοκών φτάνει σύμφωνα με έρευνες ακό-
μη και το 33%. Έξαρτάται δε σε μεγάλο βαθμό όχι 
μόνο από τον τύπο του πλέγματος που χρησιμοποι-
είται αλλά και από τη χειρουργική τεχνική και την 
εμπειρία του χειρουργού8, 9. 

Με βάση τα παραπάνω, το 2017 οι Έυρωπαϊκοί 
Οργανισμοί Ουρολογίας και Ουρογυναικολογίας 
πρότειναν τον περιορισμό της χρήσης πλεγμάτων 
μόνο στις περιπτώσεις υποτροπών10. Το 2019 ο  Ορ-
γανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. 
(F.D.A.) αποφάσισε την απαγόρευση της πώλησης 
κάθε πλέγματος για τη διακολπική αποκατάσταση 
της πρόπτωσης πυελικών οργάνων11, 12, 13. Η απα-
γόρευση επιβεβαιώθηκε τον Αύγουστο του 2021, 
ωστόσο δεν ισχύει για τα πλέγματα που χρησιμοποι-
ούνται διακολπικά για τη θεραπεία της ακράτειας 
ούρων και διακοιλιακά για την πρόπτωση πυελικών 
οργάνων.

Oι παραπάνω περιορισμοί επηρεάζουν σε σημα-
ντικό βαθμό τον καθορισμό της χειρουργικής τε-

Εικόνα 1. Ιεροπηξία

Εικόνα 2. Πλάγια καθήλωση (Lateral fixation)
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χνικής που θα χρησιμοποιηθεί. Την ίδια στιγμή η 
ελλιπής χειρουργική εμπειρία σε τεχνικές (κυρίως 
διακολπικές) ανόρθωσης χωρίς τη χρήση αλλοπλα-
στικών υλικών δημιουργεί ένα κενό θεραπευτικών 
επιλογών, το οποίο οφείλει να αντιμετωπιστεί.

Λαπαροσκοπικες προσεγγισεις
Τα διάφορα είδη λαπαροσκοπικών προσεγγίσεων 
της πρόπτωσης των πυελικών οργάνων είναι τα 
ακόλουθα:

1. Ιεροπηξία 
Αποτελεί την πιο ευρέως αποδεκτή επέμβαση. Κατά 
τη διάρκεια της ιεροπηξίας, η μήτρα (υστερο-ιερο-
πηξία), ο τράχηλος (τραχηλο-ιεροπηξία) ή ο κόλπος 
(κολπο-ιεροπηξία) στερεώνεται στο ιερό οστό (Ι1-Ι2) 
ή στο ακρωτήριο των μαιευτήρων με χρήση συνθε-
τικού πλέγματος κυρίως από πολυπροπυλένιο (Ει-
κόνα 1)14. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένα 
μονό (πρόσθιο) ή ένα διπλό (πρόσθιο και οπίσθιο) 
πλέγμα ενώ συνήθως η επέμβαση συνοδεύεται από 
υφολική υστερεκτομή. Μπορεί να πραγματοποιηθεί 
ανοιχτά, λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά με την ίδια 
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

Οι ενδοσκοπικές μέθοδοι ιεροπηξίας εξασφαλί-
ζουν σε σύγκριση με την ανοιχτή προσπέλαση μι-
κρότερο χειρουργικό χρόνο, λιγότερο μετεγχειρη-
τικό πόνο και γρηγορότερη ανάρρωση15. Την ίδια 
στιγμή η ρομποτική ιεροπηξία σε σύγκριση με τη 

λαπαροσκοπική προσπέλαση αυξάνει το κόστος 
ενώ φαίνεται να αυξάνει τον μετεγχειρητικό πόνο16, 

17. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή της προσπέλασης 
εξαρτάται από την εμπειρία και την προτίμηση του 
χειρουργού.

Η λαπαροσκοπική ιεροπηξία αποτελεί την ¨gold 
standard¨ επιλογή. Ωστόσο είναι μία τεχνικά απαι-
τητική επέμβαση, η οποία απαιτεί σημαντικές λα-
παροσκοπικές δεξιότητες και η καμπύλη εκμάθησης 
είναι μακρά. Μειονεκτήματα της μεθόδου αποτε-
λούν ο κίνδυνος τραυματισμού αγγείων και νεύρων 
στην περιοχή του ακρωτηρίου των μαιευτήρων, η 
μετεγχειρητική δυσχεσία που αφορά το 17-37% των 
ασθενών καθώς και η σημαντική αύξηση του βαθ-
μού δυσκολίας και της πιθανότητας επιπλοκών σε 
παχύσαρκες ασθενείς. 

Όσον αφορά την εξέλιξη της μεθόδου, νέες μελέτες 
αναδεικνύουν τη σημασία της επέκτασης της στηρι-
κτικής επιφάνειας του πλέγματος προς το πρόσθιο 
κολπικό τοίχωμα με σκοπό τη μείωση της πιθανότη-
τας de novo κυστεοκήλης. Την ίδια στιγμή η επέκτα-
ση του πλέγματος προς το οπίσθιο κολπικό τοίχωμα 
φαίνεται να ωφελεί ασθενείς με ήδη διαγνωσμένη 
ορθοκήλη.

2. Πλάγια καθήλωση (Lateral fixation)
Η επέμβαση αυτή εμφανίζεται ως εναλλακτική της 
ιεροπηξίας και λόγω της απλότητάς της  προτιμάται 
σε περιπτώσεις παχύσαρκων ασθενών ή ασθενών με 

Εικόνα 3. Κτενοπηξία (Pectopexy)

Εικόνα 4. Πλαστική δουγλασείου κατά McCall (McCall 
Culdoplasty)
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συννοσηρότητες, εξασφαλίζοντας μικρότερη πιθα-
νότητα επιπλοκών. 

Περιλαμβάνει τη στερέωση του κεντρικού τμή-
ματος ενός συνθετικού πλέγματος με σχήμα Τ στον 
τράχηλο της μήτρας και την πλευρική στερέωση των 
δύο στελεχών του οπισθοπεριτοναϊκά στην περιτο-
νία του ορθού κοιλιακού (Εικόνα 2). Έφαρμόζεται 
κυρίως για την αντιμετώπιση της πρόπτωσης του κε-
ντρικού και του πρόσθιου διαμερίσματος του κόλ-
που18, 19. 

Για την ώρα η τεχνική χρησιμοποιείται σε περι-
ορισμένο βαθμό με ενθαρρυντικά ωστόσο αποτελέ-
σματα, κυρίως σε ασθενείς στις οποίες η ιεροπηξία 
θα μπορούσε να συνοδευτεί από σημαντικούς ενδο-
εγχειρητικούς κινδύνους.

3. Κτενοπηξία (Pectopexy)
Η τεχνική περιλαμβάνει την ανόρθωση της μή-
τρας, του τραχήλου ή του κόλπου με χρήση συν-
θετικού πλέγματος, το οποίο στερεώνεται αμφο-
τερόπλευρα στην έκφυση των συνδέσμων του 
Cooper (κτενιαίοι σύνδεσμοι) (Εικόνα 3). Όπως 
και στην πλάγια καθήλωση αποφεύγεται η περι-
οχή του ακρωτηρίου των μαιευτήρων και οι ση-
μαντικοί αγγειακοί και νευρικοί κλάδοι της περι-
οχής. Έπιπλέον ο κτενιαίος σύνδεσμος προσφέρει 
μία επιβεβαιωμένα σταθερή θέση καθήλωσης του 
πλέγματος.

Οι πιο πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν την 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου, τον μικρότερο 
χειρουργικό χρόνο, τη μικρότερη απώλεια αίματος 
και τη σημαντικά μικρότερη πιθανότητα δυσχεσίας 
σε σχέση με την ιεροπηξία20, 21. Χρειάζονται ωστόσο 
περισσότερα δεδομένα για να διαπιστωθεί αν η μέ-

θοδος αποτελεί μια καλύτερη ενναλακτική της ιερο-
πηξίας.

4. Διάφορες τεχνικές, οι οποίες χρησιμοποιούν ιδί-
ους ιστούς, όπως η πλαστική δουγλάσειου χώρου 
κατά McCall (McCall culdoplasty) (Εικόνα 4).

Συζήτηση
Στις μέρες μας η χειρουργική θεραπεία της πρόπτω-
σης των οργάνων της πυέλου έχει αλλάξει σημαντι-
κά. Η διακολπική ή ανοιχτή προσπέλαση έχει στα-
διακά δώσει τη θέση της σε σύγχρονες ενδοσκοπικές 
τεχνικές, οι οποίες εξασφαλίζουν την αναμενόμενη 
αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη δυνατή επι-
βάρυνση των ασθενών ενώ προσφέρουν τη δυνατό-
τητα διατήρησης της μήτρας όταν αυτό προτιμάται 
(ασθενής) ή ενδείκνυται (F.D.A.).

Η λαπαροσκοπική προσπέλαση φαίνεται να απο-
τελεί αυτή τη στιγμή την ιδανική επιλογή, ειδικά 
σε ένα πλαίσιο έντονα αναθεωρητικό όσον αφορά 
την ασφάλεια της χρήσης συνθετικών πλεγμάτων 
κυρίως διακολπικά και με δεδομένη δυστυχώς την 
ελλιπή εμπειρία σε διακολπικές μεθόδους χωρίς τη 
χρήση αλλοπλαστικών υλικών.

Ωστόσο δεν θα πρέπει να αγνοούνται οι ιδιαιτερό-
τητες των λαπαροσκοπικών μεθόδων. Έίναι γνωστό 
ότι αυτές είναι τεχνικά απαιτητικές, με μακρά κα-
μπύλη εκμάθησης. Ως εκ τούτου, η επαρκής εκπαί-
δευση και κατάρτιση αποτελεί απαραίτητη προϋπό-
θεση για την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων. 
Παράλληλα η στανταροποίηση των τεχνικών, θα 
αυξήσει την αποτελεσματικότητα και θα συμβάλλει 
στην καλύτερη αξιολόγηση και σύγκριση των δια-
φόρων τεχνικών. Θ
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  Η πρόπτωση πυελικών οργάνων αποτελεί μια σχετικά συχνή διάγνωση με ιδιαίτερη σημασία λόγω των 
επιπτώσεών της στην ποιότητα ζωής των γυναικών.
  H χειρουργική αντιμετώπιση εξαρτάται από την επιτακτικότητα της θεραπείας, η οποία καθορίζεται 
πρωτίστως από την ίδια την ασθενή.
  Το 2019 ο FDA απαγόρευσε την πώληση κάθε πλέγματος για διακολπική χρήση ενώ έχει ήδη προειδο-
ποιήσει για τους κινδύνους του morcellation. 
  Οι λαπαροσκοπικές μέθοδοι εξασφαλίζουν την προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα, επιτρέπουν τη 
χρήση πλεγμάτων και διατηρούν τη μήτρα όταν αυτό είναι επιθυμητό.
  Η λαπαροσκοπική ιεροπηξία αποτελεί την ̈ gold standard¨ επιλογή.
  Η λαπαροσκοπική κτενοπηξία (Pectopexy) αποτελεί την πιο πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λαπα-
ροσκοπική μέθοδο.
  Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δωθεί στην εκπαίδευση των χειρουργών σε λαπαροσκοπικές τεχνικές ανόρ-
θωσης πυελικών οργάνων και σε διακολπικές μεθόδους με χρήση ιδίων ιστών.

Take home messages

Pelvic prolapse is a relatively common diagnosis that requires attention because of its impact on 
women’s quality of life. Traditional vaginal surgeries are gradually being replaced by laparoscopic 
techniques, offering significant benefits such as reduced recurrence rates and complications. At the same 
time and after the recent FDA warning on power morcellation, laparoscopic methods can ensure the 
preservation of uterus when desired. Recently FDA has also expressed doubts about the safety of using 
synthetic meshes, leading to significant restrictions on their use, especially in transvaginal surgery. 
Given the lack of adequate experience in transvaginal native tissue procedures, this fact favored the 
application of laparoscopic surgeries. However, the special characteristics of laparoscopic methods 
should not be ignored. It is known that these are technically demanding, with a long learning curve. 
Adequate education and training is therefore necessary for achieving the desired results. At the same 
time, the standardization of the techniques will increase the efficiency and will contribute to the better 
evaluation and comparison of the different techniques.

KEYWORDS: Laparoscopy / Pelvic organ prolapse / Sacropexy / Pectopexy

Synopsis
Laparoscopic management of pelvic organ prolapse
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ΕΝΉΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

                                                                                                                  
Πρός όλους τούς Συναδέλφους Μαιευτήρες-Γυναικολόγους    
Λεξεις Κλειδια: COVID 19 λοίμωξη/Εγκυμοσύνη/Έμβρυο/COVID 19 Εμβόλιο

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Η λοίμωξη από τον ιό COVID 19 στην εγκυμοσύνη είναι μία εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί 
να απειλήσει την ζωή της εγκύου γυναίκας, του εμβρύου της ή και αμφοτέρων. 

Κίνδυνοι γιά την κυοφορούσα γυναίκα εάν νοσήσει από τον ιό COVID 19 κατά την διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης

•	 Έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εισαχθεί στην Μονάδα Έντατικής Θεραπείας και να διασωληνωθεί.
•	 Έχει 3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αποβιώσει σε σύγκριση με μία άλλη γυναίκα,ιδίας ηλικίας, 

που έχει την νόσο αλλά δεν είναι έγκυος.
•	 Έίναι πιθανόν να ‘υποφέρει’περισσότερο διότι τα συμπτώματα από τον ιό COVID 19 στην εγκυμο-

σύνη είναι πιό έντονα.
•	 Διατρέχει αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξει προεκλαμψία και φλεβική θρόμβωση.

Κίνδυνοι για το έμβρυο εάν η έγκυος γυναίκα νοσήσει
•	 Ιατρογενής πρόωρος τοκετός.
•	 Πρόωρος τοκετός μπορεί να χρειαστεί,εάν απειλείται η ζωή της εγκύου η υπάρχουν υπερηχογραφι-

κά ευρήματα υπολειπόμενης ανάπτυξης του εμβρύου. 
•	 Ένδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης του εμβρύου(IUGR-Intrauterine Growth Retardation) 
•	 Αυτή η επιπλοκή οφείλεται κυρίως στην ελαττωμένη αιμάτωση του εμβρύου λόγω θρομβωτικών 

και άλλων αγγειακών αλλοιώσεων στο επίπεδο του πλακούντα.
•	 Ένδομήτριος θάνατος του εμβρύου.

COVID 19 εμβόλιο στην εγκυμοσύνη. Να γίνει η να μην γίνει;
Η απάντηση δίδεται, με σαφήνεια, από τρείς γιγαντιαίους Έπιστημονικούς Oργανισμούς Παγκοσμίου εμ-
βέλειας ως κατωτέρω.
“COVID-19 vaccination is recommended for people who are pregnant, breastfeeding, trying to get 
pregnant now, or might become pregnant in the future.”

“COVID 19 εμβολιασμός συνιστάται για γυναίκες που κυοφορούν, θηλάζουν, προσπαθούν να μείνουν 
έγκυος τώρα η πιθανόν να μείνουν έγκυος στο μέλλον”

Κέντρα για Έλεγχο και Πρόληψη των Ασθενειών  (CDC-USA)1

Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων & Γυναικολόγων (ACOG)2

Βρετανικό Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων & Γυναικολόγων (RCOG)3
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COVID 19 mRNA εμβόλια στην εγκυμοσύνη. 
Τα επιστημονικά δεδομένα για τα εμβόλια Pfizer-BioNTech και MODERNA 

•	 Μέχρι σήμερα,πάνω από 200.000 έγκυες γυναίκες έχουν εμβολιαστεί στο Ην.Βασίλειο και την Αμερική με τα 
εμβόλια Pfizer ή MODERNA.     

•	 Αμφότερα έχουν χαρακτηριστεί ως ΑΣΦΑΛΗ για την κυοφορούσα γυναίκα και το έμβρυο. 
•	 Δεν προκαλούν συγγενείς ανωμαλίες στο έμβρυο.
•	 Δεν δημιουργούν προβλήματα στην κύηση, όπως πρόωρο τοκετό, προεκλαμψία, IUGR (σε αντίθεση με την 

νόσο).
•	 Δεν αυξάνουν τον κίνδυνο αποβολής,ακόμα και αν χορηγηθούν στο πρώτο τρίμηνο της κυήσεως4.
•	 Έχουν τις ίδιες παρενέργειες σε κυοφορούσες και μη κυοφορούσες γυναίκες.
•	 Τα νεογνά των εμβολιασμένων γυναικών προστατεύονται από τον COVID 19  στους πρώτους μήνες της 

ζωής τους, λόγω διαπλακουντιακής μεταφοράς αντισωμάτων,κυρίως IgG, από την έγκυο στο έμβρυο. Το ίδιο 
φαινόμενο της παθητικής ανοσίας ισχύει και για τις περιπτώσεις του θηλασμού. 

•	 Σε εμβολιασμένες κυοφορούσες γυναίκες, IgG αντισώματα για τον COVID19 έχουν ανιχνευθεί στον ομφά-
λιο λώρο του νεογνού και στο μητρικό γάλα. 

•	 Vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia (VITT). Η σπάνια  αυτή επιπλοκή (συχνότητα εμφάνι-
σης 1/100.000) που έχει σχέση με θρόμβωση των αγγείων και θρομβοπενία, μέχρι σήμερα έχει εμφανιστεί 
μόνο σε άτομα που έλαβαν το εμβόλιο της Astra-Zeneca. Δεν έχει εμφανιστεί σε περιπτώσεις ατόμων που 
έλαβαν Pfizer/MODERNA εμβόλια. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
•	 Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η έγκυος γυναίκα και το έμβρυο της δεν κινδυνεύουν από το  εμβό-

λιο κατά του ιού COVID 19 . Αντιθέτως,κινδυνεύουν και οι δύο πολύ σοβαρά αν η μητέρα νοσήσει από τον 
ιο COVID 19 κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.

•	 Το εμβόλιο κατά του ιού COVID 19 είναι η μόνη αποτελεσματική επιλογή που έχει η έγκυος γυναίκα, για να  
προστατεύσει τον εαυτόν της και το έμβρυο της.

 ……και μην ξεχνάμε ότι περίπου 9 στις 10 κυοφορούσες γυναίκες που εισάγονται στο νοσοκομείο με COVID 19 λοί-
μωξη ΈΙΝΑΙ ΑΝΈΜΒΟΛΙΑΣΤΈΣ!!!5
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Chapter / review structure 
Το κεφάλαιο πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:

Α.  Περίληψη 150 - 200 λέξεων, άνευ υποδιαιρέσεων, 
άνευ συντμήσεων και άνευ βιβλιογραφικών 
αναφορών

Β.  Λέξεις κλειδιά (Keywords) maximum 6 να εμφανί-
ζονται κάτω από την περίληψη.

Γ.  Κυρίως κείμενο, με υποδιαιρέσεις, συνολικός αριθ-
μός λέξεων από 1.300 - 1.500 και μέχρι 4 εικόνες (πί-
νακες, διαγράμματα, φωτογραφίες). 

Δ.  ‘Take home messages’, 5 - 8 γραμμές.
Ε.  Περίληψη 150 - 200 λέξεων στην Αγγλική γλώσσα. 

Μετάφραση της αρχικής περίληψης είναι αποδεκτή.

Βιβλιογραφία (References)
Ο μέγιστος αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών 
(references) είναι 30. Η εμφάνιση των βιβλιογραφι-
κών αναφορών στο κείμενο και στην βιβλιογραφική 
λίστα πρέπει να βασίζεται στο σύστημα Vancouver. 
Αυτό είναι το ‘αριθμημένο σύστημα’ όπου οι βιβλιο-
γραφικές αναφορές αριθμούνται διαδοχικά, όπως εμ-
φανίζονται στο κείμενο και ταξινομούνται με αριθ-
μητική αλληλουχία στην βιβλιογραφική λίστα. Αν ο 
αριθμός των συγγραφέων σε ένα άρθρο είναι πάνω 
από 6 τότε θα εμφανίζονται μόνο οι 6 πρώτοι συγγρα-
φείς και οι λέξεις et al. για τους υπόλοιπους. Περισ-
σότερες πληροφορίες για το σύστημα υπάρχουν στο 
‘Uniform Requirements for Manuscripts submitted to 
Biomedical Journals’ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC3142758/

Web references
Η πλήρης URL πρέπει να αναγράφεται με τα ονόμα-
τα των συγγραφέων και τις ημερομηνίες.
 
Πληροφορίες στην σελίδα τίτλου 
(Title page information )
Η αρχική σελίδα του άρθρου πρέπει να περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες πληροφορίες:
Α.  Τίτλο του άρθρου, άνευ συντμήσεων.

Β.  Ονόματα των συγγραφέων (Έπίθετο - όνομα).
Γ.  Διευθύνσεις των συγγραφέων (κλινικές, νοσοκο-

μεία, ερευνητικά κέντρα). Αμέσως μετά το όνομα 
του συγγραφέα πρέπει να υπάρχει ένας δείκτης 
(με μικρά γράμματα) και ο ίδιος δείκτης να εμ-
φανίζεται πριν από την κατάλληλη διεύθυνση.

Δ.  Ταχυδρομική διεύθυνση κάθε κέντρου, τηλέφω-
νο επικοινωνίας και e - mail address για κάθε 
συγγραφέα.

Ε.  Συγγραφέας επικοινωνίας (Corresponding 
author). 

Ένα άτομο από την συγγραφική ομάδα για επικοι-
νωνία κατά την διάρκεια της προετοιμασίας και 
μετά την δημοσίευση του άρθρου. Πλήρης ταχυ-
δρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και e - 
mail address είναι απαραίτητα.

Συντμήσεις (Abbreviations)
Συντμήσεις επιτρέπονται μόνο στο κυρίως κείμενο 
και πρέπει να εμφανίζονται ομοιόμορφα σε όλο το 
κείμενο.

Πίνακες και διαγράμματα
Πρέπει να περιλαμβάνονται στο κυρίως κείμενο του 
άρθρου, να εμφανίζονται με αριθμητική αλληλου-
χία και να γίνεται παραπομπή από το κείμενο στον 
αντίστοιχο πίνακα ή διάγραμμα.

Φωτογραφίες
Πρέπει να υποβάλλονται χωριστά και να είναι σε 
μορφή jpeg με ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi. Κάθε 
φωτογραφία να έχει μια λεζάντα με σύντομο τίτλο 
και σύντομη περιγραφή της εικόνας. Η λεζάντα να 
μην είναι προσκολλημένη στην φωτογραφία.

Υποβολή των άρθρων
Τα άρθρα υποβάλλονται με e - mail, σε αρχείο MS 
Word, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
a.platania@zita - management.com  
Τηλέφωνο επικοινωνίας 22994 40953.
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