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ΕΑ01 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ BEBO® PFT (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ) 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ 4 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.

Γιώργου Α.
Φυσικοθεραπεύτρια, MSc Άσκηση και Σωματική Υγεία, 
Ιδιωτικό Φυσικοθεραπευτήριο Γιώργου Αικατερίνης, Νίκης 2 Κατερίνη 

Εισαγωγή: 
Η ακράτεια από προσπάθεια βελτιώνεται με τη μέθοδο εκπαίδευσης πυελικού εδάφους «BeBo® PFT».

Σκοπός: 
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μεθόδου BeBo® PFT σε περιστατικά ακράτειας από προσπάθεια.

Μεθοδολογία: 
Πραγματοποιήθηκε τετράμηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης πυελικού εδάφους Bebo σε 4 γυναίκες 53, 55, 58 
& 59 ετών με ακράτεια από προσπάθεια. Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά ερωτηματολόγια στην αρχή και στο 
τέλος του προγράμματος και ημερολόγιο ούρησης, καθώς και μέτρηση της συχνότητας των συσπάσεων 
του κόλπου, χρονομετρώντας με κλεψύδρα 3 λεπτών τη σχέση συχνότητας των μυϊκών συσπάσεων με το 
συγκεκριμένο χρόνο. Οι μύες του πυελικού εδάφους αξιολογήθηκαν με δακτυλική κολπική εξέταση ως προς 
τον μυϊκό τους τόνο.

Αποτελέσματα: 
Τα αποτελέσματα στη 1/4 περίπτωση ήταν φτωχά (βρεγμένο εσώρουχο μετά από προσπάθεια και σταθερή 
συχνότητα συσπάσεων σε σχέση με το χρόνο των 3 λεπτών), στο 2/4 περιστατικό τα αποτελέσματα ήταν 
καλύτερα σε σχέση με το πρώτο περιστατικό (βρεγμένο εσώρουχο μόνο κατά το βήχα και το φτάρνισμα, 
ελάχιστη αύξηση της συχνότητας των συσπάσεων του κόλπου), ενώ στις 2/4 είχαμε ικανοποιητική βελτίωση 
(όχι βρεγμένο εσώρουχο, αύξηση της συχνότητας των συσπάσεων, αναφορά σε καλύτερη σεξουαλική 
δραστηριότητα)

Συμπεράσματα:
Η εφαρμογή της μεθόδου στις 4 γυναίκες της έρευνάς μας, επιβεβαιώνει ότι η BeBo® PFT βοηθάει στην 
αποκατάσταση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια, έχοντας όμως κάποιους περιορισμούς.
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ΕΑ02 
Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΓΧΕΙΗΡΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

Δουληγέρης Α.1, Ζαχαράκης Δ. 1, Προδρομίδου Α.1, Αθανασίου Σ. 1, Χατζηλία Σ. 1, Καθοπούλης Ν. 1, 
Αθανασίου Β. 2, Γρηγοριάδης Θ. 1

1Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
2Community and Infection, Imperial College, London, United Kingdom 

Σκοπός: Η κολπική υστερεκτομή (ΚΥ) αποτελεί την προτιμώμενη χειρουργική προσπέλαση για τη 
θεραπεία γυναικών με πρόπτωση μήτρας αλλά και άλλων καλοηθών γυναικολογικών παθήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων ινομυωμάτων και προκαρκινικών καταστάσεων. Σκοπός μας ήταν η αξιολόγηση 
της επίδρασης της διεγχειρητικής χορήγησης τοπικής αναλγησίας (ΤΑ) στον μετεγχειρητικό πόνο και στα 
περιεγχειρητικά αποτελέσματα σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε ΚΥ.

Υλικά και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση 4 ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για 
άρθρα που δημοσιεύτηκαν έως τον Ιανουάριο του 2021. Συμπεριλήφθηκαν όλες οι τυχαιοποιημένες μελέτες 
δοκιμής που παρουσίασαν αποτελέσματα ασθενών που υποβλήθηκαν σε ΚΥ και έλαβαν ΤΑ.

Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 5 μελέτες με συνολικά 277 γυναίκες (138 vs 199) που υποβλήθηκαν σε 
KY στην παρούσα μετα-ανάλυση. Οι μέσες τιμές αξιολόγησης του πόνου τόσο στα 30 λεπτά με 2 ώρες όσο 
και στις 3-6 ώρες μετεγχειρητικά ήταν σημαντικά χαμηλότερες στην ομάδα TA σε σύγκριση με την ομάδα 
χωρίς ΤΑ (220 ασθενείς MD -1,75 95% CI -2,77, -0,74, p=0,0007 και 220 ασθενείς MD -1,68 95% CI -2,28, 1,09, 
p<0,00001, αντίστοιχα). Η χρήση οπιοειδών έως και 24 ώρες μετεγχειρητικά ήταν σημαντικά μειωμένη στην 
ομάδα ΤΑ σε σύγκριση με την ομάδα χωρίς ΤΑ (197 ασθενείς MD -9,47mg 95% CI -16,51, -2,43, p=0,008).

Συμπεράσματα: Η χρήση προφυλακτικής ΤΑ κατά τη διάρκεια της ΚΥ φαίνεται να είναι ασφαλής και 
αποτελεσματική ειδικά όσον αφορά την βελτίωση του άμεσου μετεγχειρητικό πόνο και τη χρήση οπιοειδών. 
Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για τον προσδιορισμό του βέλτιστου αναισθητικού σχήματος, της 
δοσολογίας και των σημείων εφαρμογής με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου οφέλους στη μετεγχειρητική 
διαχείριση.
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ΕΑ03 
ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ (ERAS PROTOCOLS) ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διακοσάββας Μ., Ζαχαράκης Δ., Προδρομίδου Α., Καθοπούλης Ν., Αγγέλου Κ., Καλαντζής Χ., Αθανασίου 
Σ., Γρηγοριάδης Θ.
Τμήμα Ουρογυναικολογίας, Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός εργασίας
Η εκτίμηση της επίδρασης των πρωτοκόλλων ERAS στη περιεγχειρητική πορεία ασθενών που υποβάλλονται 
σε χειρουργικές επεμβάσεις αποκατάστασης διαταραχών του πυελικού εδάφους.

Υλικά και Μέθοδος
Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση των ηλεκτρονικών βιβλιογραφικών βάσεων PubMed/Med-
line, Embase και Cochrane Library μέχρι τον Ιανουάριο 2022, με λέξεις κλειδιά όπως ERAS, urogynecolo-
gy, sacrocolpopexy, pelvic floor reconstructive surgery. Ο σχεδιασμός της εργασίας έγινε σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες PRISMA. Για τη μετα-ανάλυση των στατιστικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 
πρόγραμμα RevMan 5.4, και τα αποτελέσματα υπολογίστηκαν βάσει του μοντέλου τυχαίων επιδράσεων 
(REM). Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικοί όροι της μέσης διαφοράς (MD) και του σχετικού 
κινδύνου (RR), ενώ τα διαστήματα εμπιστοσύνης (CI) ορίστηκαν στο 95%.

Αποτελέσματα
Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν έξι εργασίες, με αναφορά αποτελεσμάτων σε 1153 γυναίκες, εκ των οποίων 553 
αντιμετωπίστηκαν βάσει κάποιου προγράμματος ERAS, και 600 έλαβαν τυπική περιεγχειρητική φροντίδα. 
Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε στατιστικώς σημαντικό μικρότερο χρονικό διάστημα νοσηλείας (MD 
-16.17 ώρες, 95% CI -24.07, -8.26, p<0.0001) και μεγαλύτερο ποσοστό εξόδου από την κλινική εντός του 
πρώτου 24ώρου μετεγχειρητικά (RR 3.08, 95% CI 2.00, 4.75, p<0.00001) σε ασθενείς υπό ERAS πρωτόκολλο 
σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Ο χειρουργικός χρόνος, η εκτιμώμενη απώλεια αίματος, οι συνολικές 
επιπλοκές και τα ποσοστά επανεισαγωγής δεν εμφάνισαν σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων 
ασθενών.

Συμπεράσματα
Τα πρωτόκολλα ERAS έχουν ευνοϊκή επίδραση στην περιεγχειρητική πορεία χειρουργικών επεμβάσεων 
αποκατάστασης διαταραχών του πυελικού εδάφους. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ασθενών 
με διαταραχές πυελικού εδάφους, η ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου πρωτοκόλλου ERAS, που να αφορά τη 
συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα, απαιτεί περεταίρω έρευνα.
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ΕΑ04 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΥΕΛΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Μαρίτσα Α.-Ξ.1, Γεωργιάδου Μ. 2, Κομιώτης Ι. 1, Τσιτσής Β. 1, Νικολάου Β. 2

1Γυναικολογική και Μαιευτική Κλινική,Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου
2Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας “Άγιος Παντελεήμων”

Σκοπός
Μία αιτία χρόνιου πυελικού άλγους σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας αποτελεί το σύνδρομο πυελικής 
συμφόρησης (ΣΠΣ) (20%). Το σύνδρομο αυτό προκαλείται από την ανεπάρκεια και τη συνεπακόλουθη 
διάταση των ωοθηκικών ή/και των λαγόνιων φλεβών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί 
η διάγνωσή του στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη και η ελάχιστα επεμβατική θεραπεία του. 

Υλικά-Μέθοδος
Έντεκα γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας επισκέφθηκαν τα εξωτερικά ιατρεία αιτιώμενες πυελικό άλγος 
διάρκειας πάνω από έξι μήνες. Σε όλες τις ασθενείς ο πόνος ήταν εντονότερος στο τέλος της ημέρας με τις 
οκτώ εξ αυτών να τον κατατάσσουν στα εννέα στα δέκα κατά την οπτική αναλογική κλίμακα (VAS) και τις 
υπόλοιπες στα οκτώ στα δέκα. Ακόμη, τέσσερις στις έντεκα ασθενείς ανέφεραν δυσπαρεύνια και άλγος 
μετά τη σεξουαλική επαφή, ενώ μία εξ αυτών ανέφερε δυσφορία και έπειξη προς ούρηση.

Αποτελέσματα
Η διάγνωση του ΣΠΣ τέθηκε με το διακολπικό υπέρηχο και στις έντεκα περιπτώσεις καθώς οι ασθενείς 
πληρούσαν τα υπερηχογραφικά κριτήρια διάγνωσης του ΣΠΣ. Σε δύο γυναίκες διενεργήθηκε ενδαγγειακός 
εμβολισμός των διατεταμένων αριστερών ωοθηκικών φλεβών μετά από παρακέντηση της κοινής 
μηριαίας φλέβας, υπό τοπική αναισθησία. Μετά από τη θεραπεία αυτή οι ασθενείς ανέφεραν ύφεση της 
συμπτωματολογίας τους, με πτώση του άλγους κατά 6 μονάδες στην κλίμακα πόνου.

Συμπεράσματα
Το ΣΠΣ αποτελεί μία παθολογία που χρήζει υψηλής κλινικής υποψίας για να μη διαλάθει της προσοχής, 
παρότι η διάγνωσή του τίθεται εύκολα με τη χρήση υπερήχου. Ο ενδοαγγειακός εμβολισμός των παθολογικών 
αγγείων αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική και ασφαλή μέθοδο αντιμετώπισής του.
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ΕΑ05 
MINI SLING ΜΟΝΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΠΟ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ 
ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Θεοδουλίδης Ι., Τσιαπακίδου Σ., Τσακιλιώτης Σ., Κοτσαηλίδου M., Ζεπειρίδης Λ., Γκριμπίζης Γ., Μίκος Θ.
Α΄ Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Σκοπός εργασίας
Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση της εμπειρίας του τμήματος μας στην αντιμετώπιση της ακράτειας 
ούρων στην προσπάθεια (SUI) με mini sling μονής εισόδου υπό τοπική αναισθησία.

Υλικά και Μέθοδοι
Από τον 12/2019 έως τον 01/2022, 42 γυναίκες με SUI υποβλήθηκαν σε τοποθέτηση Mini Sling μονής 
εισόδου υπό τοπική αναισθησία. Προεγχειρητικά και στο 3μηνο follow up όλες οι γυναίκες υποβλήθηκαν σε 
κλινική- γυναικολογική εξέταση, τεστ βήχα, POP-Q, ερωτηματολόγια (ICIQ-UIsf, ICIQ-FLUTS, ICIQ-VS), πλήρη 
ουροδυναμικό έλεγχο, και διαπερινεϊκό υπερηχογράφημα [Bladder neck mobility (ΒΝ-ΜΟΒ), sling-mobility, 
Post Void Residual (PVR) κατά Schaer et.al]. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το EXCEL. 

Αποτελέσματα
H μέση ηλικία ήταν 60,0±12,0 έτη και μέσο BMI 30,2±5,3 kg/m2. Προεγχειρητικά: το μέσο ΒΝ-ΜΟΒ ήταν 
12,7±7,2 mm, όλες οι ασθενείς είχαν PVR <20 ml, και η μέση βαθμολογία των ICIQ- UIsf, ICIQ-FLUTS και 
ICIQ-VS ήταν 14,0±2,9, 19,3±5,8 και 4,4±5,3, αντίστοιχα. To 54,7% των ασθενών είχαν σοβαρού και το 45,3% 
μέτριου βαθμού βαθμού SUI. Ο μέσος χειρουργικός χρόνος ήταν 26,0±8,2 min και δεν παρουσιάστηκε 
καμία διεγχειρητική επιπλοκή. Κατά το τρίμηνο οι 39/42 (93%) γυναίκες είχαν αρνητικό stress test. To μέσο 
PGI-I και PGI-S score ήταν 1,21±0,61 και 1,38±0,73 αντίστοιχα. To μέσo BN-MOB μειώθηκε στο 1,05±0,56 
(p=0,16). Η μέση κινητικότητα της ταινίας ήταν 0.7±0.45. Μετεγχειρητικά παρουσιάστηκε στατιστικά 
σημαντική βελτίωση του μέσου ICIQ- UIsf και ICIQ-FLUTS score από 14,02±2,89 σε 4,83±4,78 (p<0.001) και 
από 19,29±5,82 σε 8,21±6,45 (p<0.001) αντίστοιχα.

Συμπεράσματα
Τα mini-slings μονής εισόδου μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο στην θεραπεία της SUI και να 
προσφέρουν στους ασθενείς υψηλά ποσοστά ικανοποίησης και χαμηλά ποσοστά νοσηρότητας.
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ΕΑ06 
ΕΙΝΑΙ Η OAB ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ; ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

Τσιαπακίδου Σ., Θεοδουλίδης Ι., Χατζηαγγέλου Α., Κοτσαηλίδου Σ, Ιωαννίδης Π., Μπαλαμπανόβα Π., 
Γκριμπίζης Γ., Μίκος Θ.
Α΄ Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

Σκοπός εργασίας
Οι διαταραχές του πυελικού εδάφους μπορεί να επιδεινώσουν τη σεξουαλική δραστηριότητα και τη 
ποιότητα της σεξουαλική ζωής των γυναικών. Σκοπός της μελέτης είναι να προσδιορίσει την επίδραση 
της υπερδραστήριας κύστης (OAB) και της χαλάρωσης των γεννητικών οργάνων (POP) στη σεξουαλική 
δραστηριότητα και στην ποιότητα της σεξουαλικής ζωής των γυναικών. 

Υλικά και Μέθοδος
Συγχρονική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε τμήμα ουρογυναικολογίας τριτοβάθμιου κέντρου. 
Διενεργήθηκε σύγκριση της σεξουαλικής ζωής μεταξύ των εξής ομάδων γυναικών: (α) γυναίκες με POP 
χωρίς ΟΑΒ μετεγχειρητικά (POP), (β) γυναίκες με POP και ΟΑΒ μετεγχειρητικά (POP-OAB), (γ) υγιείς γυναίκες 
(Healthy), και (δ) γυναίκες χωρίς POP/UI μετά γυναικολογική επέμβαση (Gyn). Όλες οι συμμετέχουσες 
συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια: ICIQ-UI-SF, PISQ-12, SQOL-F, και FSFI. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν 
και αναλύθηκαν στο Microsoft EXCEL.

Αποτελέσματα
Συμπεριλήφθηκαν συνολικά 82 άτομα. Η μέση ηλικία των γυναικών ήταν 60,9 (7,8) έτη.Σε όλα τα 
ερωτηματολόγια, η ANOVA έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. Στο FSFI, η ομάδα 
Healthy και Gyn είχαν σημαντικά υψηλότερα σκορ από την ομάδα POP (p=0,015 και 0,049 αντίστοιχα). Στο 
SQOL-F, η ομάδα Healthy είχε σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία σε σύγκριση με την ομάδα POP (p=0,002). 
Οι γυναίκες με POP-OAB είχαν σημαντικά υψηλότερες βαθμολογίες στο ICIQ-UI SF (p<0,001), ενώ δεν 
βρέθηκαν διαφορές σε αυτές τις δύο ομάδες σχετικά με το ερωτηματολόγιο PISQ-12.

Συμπεράσματα 
Ακόμη και μετά από χειρουργική διόρθωση, η πρόπτωση πυελικού οργάνου φαίνεται να επηρεάζει 
σημαντικά τη σεξουαλική δραστηριότητα και την ποιότητα της σεξουαλικής ζωής στις γυναίκες. Η ΟΑΒ στη 
σειρά αυτή ασθενών δεν φαίνεται ότι επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή.
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ΕΑ07 
ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ Η ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΛΠΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ; ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Μίκος Θ., Χατζηαγγέλου Α., Θεοδουλίδης Ι., Τσιαπακίδου Σ., Δάμπαλα Κ., Κλώνος Ε., Τσολακίδης Δ., Πάντος 
Γ., Βαβίλης Δ., Γκριμπίζης Γ.
Α΄ Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Σκοπός
Η παρουσίαση της εμπειρίας από τη διακολπική αφαίρεση των εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια της κολπικής 
υστερεκτομής στα πλαίσια θεραπείας για πρόπτωση γεννητικών οργάνων. 

Υλικό & Μέθοδος
Αναδρομική κλινική μελέτη σειράς περιστατικών. Μελετήθηκαν όλες οι περιπτώσεις κολπικής υστερεκτομής 
που διενεργήθηκαν σε τριτοβάθμιο κέντρο σε διάρκεια 5 ετών (2016-2021). Οι ασθενείς μελετήθηκαν ως 
προς (1) τις διεγχειρητικές και άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές, (2) το λόγο αφαίρεσης των εξαρτημάτων, 
(3) τα παθολογανατομικά ευρήματα, (4) παράγοντες που διευκολύνουν την διακολπική αφαίρεση των 
εξαρτημάτων. Η στατιστική μελέτη έγινε με τη βοήθεια των Microsoft EXCEL.

Αποτελέσματα
Διενεργήθηκαν 308 κολπικές υστερεκτομές – έγινε εξαρτηματεκτομή σε 184 (59,74%). Η μέση ηλικία στις 
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εξαρτηματεκτομή ήταν 63,7±8,6 ενώ στις υπόλοιπες ήταν 66,6±8,8 (p=0.0048). 
Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε διεγχειρητική ή μετεγχειρητική ανάγκη για λαπαροτομία ή λαπαροσκόπηση. 
Σε 4 ασθενείς υπήρχαν προεγχειρητικά ευρήματα μορφώματος των ωοθηκών με καλοήθεις χαρακτήρες, 
στις υπόλοιπες περιπτώσεις η εξαρτηματεκτομή διενεργήθηκε προφυλακτικά. Ο διεγχειρητικός χρόνος 
ήταν μεγαλύτερος στις περιπτώσεις εξαρτηματεκτομής. Συνολικά, στις 184 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε 
εξαρτηματεκτομή είχαμε από τα εξαρτήματα τα εξής παθολογοανατομικά ευρήματα: ορώδης όγκος bor-
derline (n=1, 0,54%), επιθηλιακοί όγκοι (n=24, 13,04%), στρωματικοί-μεσεγχυματικοί όγκοι (n=3, 1,63%), 
παρασαλπιγγικές κύστεις, (n=13, 7,1%), και όγκος μεσοσαλπιγγίου (n=1, 0,54%). Η πρόπτωση μήτρας ήταν 
μεγαλύτερη στις περιπτώσεις που διενεργήθηκε εξαρτηματεκτομή (p=0,04).

Συμπεράσματα
Η αφαίρεση των εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια της κολπικής υστερεκτομής είναι απολύτως εφικτή 
χωρίς να επιβαρύνονται τα άμεσα περιεγχειρητικά αποτελέσματα. Τα αυξημένα ποσοστά ανεύρεσης 
καλοήθους παθολογίας από τα εξαρτήματα θέτουν υπό αμφισβήτηση την μη διενέργεια προφυλακτικής 
εξαρτηματεκτομής.
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ΕΑ08 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΙΝΔΟΚΥΑΝΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ/ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ ΣΕ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Μίκος Θ., Τζιτζιμίκας Σ., Μήττα Κ., Λαβασίδης Λ., Τσιαπακίδου Σ., Θεοδουλίδης Ι., Γκριμπίζης Γ.
1Γένεσις Μαιευτική Γυναικολογική Χειρουργική κλινική, Θεσσαλονίκης
2Α΄ Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
3Γ΄ Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Περιφερειακό 
Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ
Η παρουσίαση νέας τεχνικής διεγχειρητικής απεικόνισης των ουρητήρων με τη χρήση του πράσινου της 
ινδοκυανίνης (ICG) και του ενδοσκοπικού απεικονιστικού εξοπλισμού RUBINA CARL STORZ σε λαπαροσκοπικές 
επεμβάσεις στα πλαίσια εκπαιδευτικής βιντεοπροβολής.

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ
Πιλοτική εφαρμογή νέας τεχνικής σε σειρά περιστατικών. Κριτήρια εισόδου: προεγχειρητική διάγνωση 
γυναικολογικής κακοήθειας & προκαρκινικών καταστάσεων. Κριτήρια αποκλεισμού: (α) ιστορικό επεμβάσεων 
για κακοήθεια στην κοιλιακή χώρα και στο ουροποιητικό σύστημα, (β) διασπορά νόσου στο ουροποιητικό 
σύστημα. Από όλες τις ασθενείς ελήφθη συγκατάθεση. Τεχνική: Πριν τη δημιουργία πνευμοπεριτοναίου, με 
χρήση συμβατικού κυστεοσκοπίου 19F, οπτική 70ο, και καθετήρα σίτισης νεογνών Nelaton 6F, έγχυση ICG 
δια των ουρητηρικών στομίων στον αυλό των ουρητήρων εκατέρωθεν. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η τεχνική εφαρμόσθηκε σε 3 γυναίκες. Επιτυχής φθορίζουσα απεικόνιση των ουρητήρων επιτεύχθηκε σε 
όλες τις προσπάθειες με την χρήση της φθοροφόρου ουσίας και του NIR (Near Infra Read) ενδοσκοπικού 
εξοπλισμού καθόλη την διάρκεια των χειρουργείων. Παρατηρήθηκε επίσης φθορίζουσα απεικόνιση και της 
ουροδόχου κύστης προσφέροντας επιπλέον προστασία από ενδεχόμενες διεγχειρητικές βλάβες/τρώσεις 
του κατώτερου ουροποιητικού κατά την διάρκεια λαπαροσκοπικών επεμβάσεων. Δεν παρατηρήθηκε 
ουδεμία επιπλοκή κατά την έγχυση της χρωστικής ή μετεγχειρητικώς. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η προτεινόμενη περιγραφείσα αυτή νέα τεχνική απεικόνισης των ουρητήρων διεγχειρητικά φαίνεται 
να είναι μία εύκολη στην εκμάθηση μέθοδος, χαμηλού κόστους, ελάχιστου επιπρόσθετου χειρουργικού 
χρόνου, αποτελεσματική και ασφαλής για τις ασθενείς. Αποφεύγει δε πιθανές κακώσεις απο τη χρήση 
ενδοουρητηρικών καθετήρων ή προβλήματα απο την «ναρθηκοποίηση» των όταν αυτοί επιλέγονται. 
Μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να εξετάσουν την ιδανική δοσολογία και αραίωση του πράσινου της 
ινδοκυανίνης.
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ΕΑ09 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΜΗΣ (ALTIS MINI SLING) ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΕ FOLLOW-UP ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ

Μπέτα Α., Παναγόπουλος Ν., Γιαννούλη Α., Κουλουράκη Σ., Κορομπόκης Η., Μπαλαφούτας Δ., Βάκας Π.
Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Αρεταίειο Νοσοκομείο

Σκοπός
Η ακράτεια ούρων από προσπάθεια απασχολεί τις γυναίκες παγκοσμίως με επίπτωση 4-35%. Η gold 
standard θεραπεία είναι η τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης. Οι ταινίες μονής τομής αποτελούν την 
τελευταία γενιά ταινιών και έχουν κύριο στόχο την ελαχιστοποίηση των κύριων επιπλοκών που παρουσίαζαν 
οι διαθυρεοειδικές ταινίες. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
της ταινίας μονής τομής Altis στην αντιμετώπιση των ασθενών με ακράτεια ούρων από προσπάθεια σε 
διάστημα παρακολούθησης τριών ετών.

Υλικό και Μέθοδος
Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική 
του ΕΚΠΑ. Στην μελέτη συμπεριελήφθησαν ασθενείς που διαγνώσθηκαν με γνήσια ακράτεια ούρων από 
προσπάθεια και υπεβλήθησαν σε χειρουργική αντιμετώπιση με τοποθέτησης κολπικής ταινίας μονής τομής 
(Altis mini sling) στο χρονικό διάστημα Φεβρουάριος 2018 έως Δεκέμβριος 2019. Οι ασθενείς εκτιμήθηκαν 
σε ένα μέσο χρονικό διάστημα 40 μηνών, με τη χρήση του ερωτηματολογίου PGI-I, για την αξιολόγηση της 
υποκειμενικής βελτίωσής τους.

Αποτελέσματα
Στην μελέτη συμπεριλήφθηκαν αρχικά 58 ασθενείς στις οποίες είχε τοποθετηθεί κολπική ταινία μονής 
τομής. Το μετεγχειρητικό follow-up κατέστη δυνατό σε 54 ασθενείς. Το ποσοστό ίασης αναφέρθηκε από 
το 85,2% των ασθενών, σημαντική βελτίωση ανέφερε το 3,8% ενώ αποτυχία (επιμονή συμπτωμάτων ή/και 
επιδείνωση) αναφέρθηκε από το 11%. Τέλος, 7 ασθενείς (13%) ανέφεραν συμπτώματα επιτακτικότητας.

Συμπεράσματα
Η χρήση της ταινίας μονής τομής Altis, φαίνεται να είναι αποτελεσματική και ασφαλής στην αντιμετώπιση 
των ασθενών με γνήσια ακράτεια ούρων από προσπάθεια σε χρονικό διάστημα 3 ετών.
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ΕΑ10 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΡΑΒΕΓΡΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
ΚΥΣΤΗ

Μπέτα Α., Παναγόπουλος Ν., Γιαννούλη Α., Κουλουράκη Σ., Κορομπόκης Η., Μπαλαφούτας Δ., Βάκας Π.
Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Αρεταίειο Νοσοκομείο

Σκοπός: 
Το σύνδρομο υπερδραστήριας κύστης είναι μία κατάσταση που επηρεάζει τις γυναίκες με επίπτωση 
12,2%. Κάποιες μελέτες έχουν δείξει μία αρνητική επίδραση του συνδρόμου στην σεξουαλική λειτουργία. 
Η μιραβεγρόνη, είναι ένας β3 αγωνιστής που έχει φανεί πως βελτιώνει τα συμπτώματα του συνδρόμου, 
παρόλα αυτά δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την επίδρασή του στην σεξουαλική δυσλειτουργία. Σκοπός 
της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της επίδρασης της μιραβεγρόνης στην σεξουαλική λειτουργία των 
ασθενών που πάσχουν από το σύνδρομο υπερδραστήριας κύστης.

Υλικό και Μέθοδος: 
Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική 
του ΕΚΠΑ. Στην μελέτη συμπεριελήφθησαν ασθενείς που διαγνώσθηκαν με υπερδραστήρια κύστη και τους 
χορηγήθηκε μιραβεγρόνη, 50mg ημερησίως. Οι ασθενείς εκτιμήθηκαν για την σεξουαλική τους λειτουργία, 
με το ερωτηματολόγιο FSFI, κατά την διάγνωση και σε χρονικό διάστημα 3 μηνών μετά την θεραπεία.

Αποτελέσματα: 
Στην μελέτη συμπεριλήφθηκαν 30 γυναίκες με ιδιοπαθές σύνδρομο υπερδραστήριας κύστης. Μετά την 
θεραπεία με μιραβεγρόνη παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική αύξηση των τιμών στο ερωτηματολόγιο 
FSFI τόσο στο συνολικό σκορ (17±8.9 από 13.9 ±8.4, p < 0.001 ) όσο και στις επιμέρους παραμέτρους που 
αξιολογούνται [επιθυμία 2.4 (1.2) από 1.8 (1.8), διέγερση 2.7 (1.65) από 2.4 (2.55), λίπανση 2.4 (2.25) από 
2.1 (3.45), οργασμός 2 (2.8) από 1.2 (3.6), ικανοποίηση 3.6 (3) από 2.4 (2.8) και πόνος 3.6 (2.6) από 2.8 (3.4), 
p < 0.05 ].

Συμπεράσματα: 
Η χρήση της μιραβεγρόνης στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ιδιοπαθούς υπερδραστήριας κύστης 
φαίνεται πως εκτός από των έλεγχο των συμπτωμάτων, προσφέρει και μια σημαντική βελτίωση στην 
σεξουαλική λειτουργία των ασθενών.
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ΕΑ11 
Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΕΞΑΧΝΩΣΗΣ CO2 ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΡΑΣΤΗΡΙΑΣ ΚΥΣΤΗΣ

Κυπριώτης Κ., Ζαχαράκης Δ., Γρηγοριάδης Θ., Καλαντζής Χ., Δουληγέρης Α., Προδρομίδου Α., Αθανασίου Σ.
Ουρογυναικολογικό τμήμα της Α’ μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α 
«Αλεξάνδρα»

Σκοπός εργασίας: 
Να εκτιμηθεί κατά πόσο η εφαρμογή του laser CO2 μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση των συμπτωμάτων 
της υπερδραστήριας κύστης σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες που ξεκίνησαν να λαμβάνουν μιραβεγρόνη ως 
θεραπεία.

Υλικά και Μέθοδος: 
Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 50 εμμηνοπαυσιακές γυναίκες με μέση ηλικία τα 62,2 έτη (SD=6,4 έτη). 
Όλες οι ασθενείς ξεκίνησαν να λαμβάνουν θεραπεία με μιραβεγρόνη 50 mg και τυχαιοποιήθηκαν σε δύο 
ομάδες. Στην ομάδα Α (laser group) συμμετείχαν 25 γυναίκες στις οποίες διενεργήθηκαν θεραπείες με 
ενεργό laser co2 ενώ στην ομάδα Β (placebo group) 25 γυναίκες έλαβαν θεραπείες με μη ενεργό laser co2. 
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν και στις δύο ομάδες, 3 μηνιαίες συνεδρίες. Η παρακολούθηση και εκτίμηση 
των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε με την συμπλήρωση ενός 3ήμερου ημερολογίου ούρησης, καθώς 
και με την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ICIQ-FLUTS, OABq, KHQ, UDI-6, PFIQ-7, PGI-I, πριν από κάθε 
συνεδρία καθώς και ένα μήνα μετά την τελευταία.

Αποτελέσματα: 
Τα συμπτώματα μειώθηκαν σημαντικά στο χρόνο και στις δύο ομάδες(p<0,001) χωρίς στατιστικά σημαντικές 
διαφορές. Όσον αφορά την επιτακτικότητα, βρέθηκε σημαντική μείωση των επεισοδίων επιτακτικής ούρησης 
σε κάθε συνεδρία και στις δύο ομάδες (p<0,05), με τον βαθμό μείωσης συνολικά να είναι μεγαλύτερος στην 
ομάδα Α (p=0,024). Η συνολική βαθμολογία ΟΑΒ βελτιώθηκε σημαντικά και στις δύο ομάδες στην δεύτερη 
συνεδρία σε σύγκριση με την αρχική (p<0,001), ενώ στις υπόλοιπες δεν μεταβλήθηκε σημαντικά. Μεταξύ 
των ομάδων δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές ούτε ανά συνεδρία ούτε και στο βαθμό βελτίωσης.

Συμπεράσματα: 
H συμπληρωματική χρήση του laser co2, φαίνεται να βελτιώνει τον αριθμό επεισοδίων επιτακτικής ούρησης 
ενώ δεν παρουσιάζει καμία άλλη στατιστικά σημαντική βελτίωση.
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ΕΑ12 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΥΣΤΕΟΚΟΛΠΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ: ΔΙΑΚΟΛΠΙΚΗ VS ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.

Θεοδουλίδης Ι., Τσιαπακίδου Σ., Τσολακίδης Δ., Μωυσίδης Κ., Καλινδέρης Ν., Χατζημουρατίδης Κ., 
Ιωαννίδης Π., Γκριμπίζης Γ., Μίκος Θ.
Α΄Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
Β΄ Ουρολογική κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 
Θεσσαλονίκη

Σκοπός
Σκοπός της μελέτης είναι σύγκριση τις κολπικής με την κοιλιακή προσπέλαση στην αντιμετώπιση των 
κυστεοκολπικών συριγγίων.

Μεθοδολογία
Από το 2014 έως το 2021 στην κλινική μας αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά 11 περιστατικά κυστεοκολπικών 
συριγγίων. Ανάλογα με την χειρουργική προσπέλαση τα περιστατικά χωρίστηκαν σε 2 ομάδες: α) 
Διακοιλιακή προσπέλαση (ομάδα Α), β) Διακολπική προσπέλαση (ομάδα Β). Μελετήθηκαν αναδρομικά οι 
εξής παράμετροι: 1) αίτιο του συριγγίου, 2) χειρουργικός χρόνος, 3) ημέρες νοσηλείας, 4) χρόνος παραμονής 
ουροκαθετήρα, υπερηβικού καθετήρα και ουρητηρικών-stent, 5) είδος και συχνότητα μετεγχειρητικών 
αναλγητικών, 6) τυχόν υποτροπή συριγγίου, 7) ανάγκη επανεπέμβασης. Η στατιστική μελέτη έγινε με τη 
βοήθεια του Microsoft EXCEL.

Αποτελέσματα
Διακοιλιακά αντιμετωπίστηκαν 7 και διακολπικά 4 γυναίκες με κυστεοκολπικά συρίγγια. Δεν παρουσιάστηκε 
στατιστικά σημαντική διαφορά αναμάσα στις δύο ομάδες ως προς την ηλικία, το BMI, τον τόκο και τη 
διάμετρο του συριγγίου. Στο 57,1% της Διακοιλιακής και στο 25,0% της Διακολπικής ομάδας το ιατρογενές 
αίτιο του συριγγίου ήταν θεραπεία για κακοήθεια. Η Διακολπική ομάδα παρουσίασε στατιστικά σημαντικά 
μικρότερο χρόνο χειρουργείου (66,2±18,9 έναντι 137,1±43,5 min, p=0,005) και λιγότερες μέρες νοσηλείας 
(3,5±1,3 έναντι 8,3±2,1 ημέρες, p=0,001). Ο μέσος χρόνος παραμονής του ουρηθροκαθετήρα ήταν: Ομάδα-Α 
24,2±7,3 και Ομάδα-Β 21,2±6,3 ημέρες. Μετεγχειρητικά οπιοειδή χρησιμοποιήθηκαν μόνο σε γυναίκες 
της Ομάδας-Α (42,8%) ενώ αναστολείς COX-2 στο 42,8% των γυναικών της Ομάδας-Α και στο 25,00% της 
Ομάδας-Β. Στην Ομάδα-Α το ποσοστό υποτροπής του συριγγίου ήταν 14,3% ενώ στην Ομάδα-Α 0%.

Συμπέρασμα
Η διακολπική αντιμετώπιση κυστεκολπικών συριγγίων αποτελεί κατά προϋποθέσεις αξιόπιστη μέθοδο 
θεραπείας.
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Διακοιλιακή vs Διακολπική αντιμετώπιση κυστεοκολπικού συριγγίου
Προσπέλαση Διακοιλιακή Διακολπική p-value
Ηλικία (έτη) 46,43±11,19 44,00±2,45 0,379
ΒΜΙ (kg/m2) 23,70±3,33 21,81±2,45 0,314
Parity 1,86±1,46 1,5±1,29 0,687
Διάμετρος συριγγίου (mm) 12,71±4,07 10,75±2,99 0,386
Χειρουργικός χρόνος (min 137,14±43,48 66,25±18,87 0,005†
Ημέρες νοσηλείας 8,29±2,06 3,50±1,29 0,001†
Παραμονή ουρηθροκαθετήρα (days) 24,29±7,32 21,25±6,29 0,491
Παραμονή υπερηβικού (ημέρες) 31,00±8,08 -
Οπιοειδή 42,86% 00,00%
Αναστολείς COX-2 42,86% 25,00%
Υποτροπή 14,29% 00,00%
Πίνακας 1.
† Στατιστικά Σημαντική Διαφορά
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EP01  
ΠΑΡΑΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΚΥΣΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΥΣΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΡΦΩΜΑ ΩΟΘΗΚΗΣ

Λιτός Μ. 1, Παπαδάκη Μ.1, Νταΐλιάνη Π.2, Μπακαλιάνου Κ.1

1 Κωσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
2 Κωσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας, Παθολογοανατομικό τμήμα

Σκοπός εργασίας
Η μεγάλη διαγνωστική ικανότητα των απεικονιστικών τεχνικών συμβάλλει σημαντικά στην ανίχνευση 
και διερεύνηση των κυστικών μορφωμάτων της γυναικείας πυέλου, αναπόφευκτα όμως υπόκειται σε 
περιορισμούς. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει το διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα που 
προκάλεσε η περίπτωση ενός σπάνιου κυστικού μορφώματος.

Υλικά και μέθοδος
Γυναίκα 45 ετών προσήλθε με αναφερόμενο κυστικό μόρφωμα ωοθήκης μετά από υπερηχογραφικό έλεγχο 
και μαγνητική τομογραφία. Ο δίχωρος κυστικόμορφος σχηματισμός διαστάσεων 3,5*3,5*2,4cm εντοπιζόταν 
στην βάση της πυέλου σε επαφή με τον τράχηλο της μήτρας, την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Με 
κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ότι το μόρφωμα βρισκόταν στον πρόσθιο κολπικό θόλο προς τα αριστερά σε 
σχέση με την ουρήθρα. Έγινε αφαίρεση αφαίρεση του κυστικού μορφώματος με διακολπική προσπέλαση 
και επιμήκη τομή στο άνω τριτημόριο του προσθίου κολπικού τοιχώματος.

Αποτελέσματα
Τέθηκε η διάγνωση παραουρηθρικής κύστης προσθίου κολπικού τοιχώματος και η ιστολογική εξέταση 
επιβεβαίωσε μυλλεριανού τύπου κύστη επενδυόμενη με υψηλό κυλινδρικό βλεννοπαραγωγό και επί 
μέρους πλακώδες επιθήλιο.

Συμπεράσματα
Παρά την μεγάλη διαγνωστική αξία των απεικονιστικών τεχνικών, η κλινική εξέταση παραμένει ουσιαστική και 
η κλινική σκέψη απαραίτητη. Οι κύστεις του προσθίου κολπικού τοιχώματος είναι σπάνιες, γιαυτό και συχνά 
διαφεύγουν της διαφορικής διάγνωσης. Κλινικά μπορεί να ομοιάζουν με κυστεοκήλη και υπερηχογραφικά 
με εξαρτηματικές ή τραχηλικές κύστεις. Μπορεί να προέρχονται από τους παραουρηθρικούς αδένες, ή, 
συνηθέστερα, από υπολείμματα των πόρων του Müller. Λόγω της σπανιότητάς τους απαιτείται εγρήγορση 
προκειμένου να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν σωστά. 
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EP02 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ 
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ

Προδρομίδου Α., Ζαχαράκης Δ., Δουληγέρης Α., Αθανασίου Σ., Πρωτοπαπάς Α., Μιχαλά Λ., Καθοπούλης 
Ν., Γρηγοριάδης Θ.
Τμήμα Ουρογυναικολογίας, Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

Σκοπός
Η αναγεννητική αποτελεσματικότητα των προϊόντων που προέρχονται από αιμοπετάλια όπως το πλάσμα 
εμπλουτισμένο σε αιμοπετάλια (PRP), έχε πρόσφατα μελετηθεί για την θεραπεία των διαταραχών του 
πυελικού εδάφους. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας 
τρέχουσες στη χρήση των προϊόντων του PRP που σε ουρογυναικολογικές διαταραχές, όπως η κολπική 
ατροφία, η πρόπτωση πυελικών οργάνων, η ακράτεια ούρων και τα κολπικά συρίγγια.

Υλικά και μέθοδος
Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τη χρήση του PRP στη 
διαχείριση των διαταραχών του πυελικού εδάφους χρησιμοποιώντας 3 ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

Αποτελέσματα
Το PRP θα μπορούσε να αποτελέι μια εφικτή εναλλακτική μέθοδο για τη διαχείριση της κολπικής ατροφίας 
με ευνοϊκά αποτελέσματα στις παραμέτρους αξιολόγησης κολπικής ατροφίας και της ικανοποίησης των 
ασθενών, ειδικά στις περιπτώσεις που αντενδείκνυται η ορμονική θεραπεία. Σε ασθενείς με πρόπτωση 
πυελικών οργάνων, παρατηρήθηκε αύξηση της συγκέντρωσης κολλαγόνου μετά την εφαρμογή PRP ενώ η 
χρήση του είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των συμπτωμάτων ακράτειας ούρων. Ένα σημαντικό ποσοστό 
των κολπικών συριγγίων αντιμετωπίστηκαν μετά την ενέσιμη εφαρμογή παραγόντνω με βάση το PRP.

Συμπεράσματα
Τα στοιχεία για τη χρήση του PRP στις διαταραχές του πυελικού εδάφους είναι προς το παρόν περιορισμένα. 
Το PRP φαίνεται να είναι μια πολλά υποσχόμενη, εύκολη στην εφαρμογή, οικονομικά αποδοτική και 
εφικτή εναλλακτική θεραπευτική μέθοδο για τη διαχείριση διαφόρων ουρογναικολογικών διαταραχών. 
Ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω τυχαιοποιημένες καλά σχεδιασμένες μελέτες για να επιβεβαιωθεί η 
αποτελεσματικότητα του PRP στη θεραπεία ουρογναικολογικών διαταραχών.
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EP03 
ΑΙΔΟΙΟΔΥΝΙΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΕ ΝΕΥΡΟΦΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Παπαδάκη Μ., Λιτός Μ., Τζεφεράκος Α. Μπακαλιάνου Κ.
Κωσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική 

Σκοπός εργασίας
Η αιδοιοδυνία είναι μια μορφή χρόνιου πυελικού άλγους με κυρία εντόπιση στα έξω γεννητικά όργανα. Είναι 
ένα πρόβλημα που αποτελεί σημαντική πρόκληση για τον κλινικό ιατρό λόγω της ασαφούς αιτιολογίας, της 
περίπλοκης κλινικής εικόνας και της επι μέρους πτωχής ανταπόκρισής του στη θεραπεία. Συχνά παραμένει 
ελάχιστα κατανοητό ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες ή υποεκτιμάται κατά συνέπεια, δεν αντιμετωπίζεται 
σωστά. Συνήθη αίτια που διερευνώνται είναι τραυματισμός ή ερεθισμός νεύρων, λοίμωξη ή τραύμα, μυϊκοί 
σπασμοί, αλλεργίες ή ερεθισμοί σε χημικές ουσίες, ορμονικές αλλά και ψυχολογικές διαταραχές. Υλικά και 

Μέθοδος
Ασθενής 27 ετών, άτοκος με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, προσέρχεται στο γυναικολογικό ιατρείο του 
νοσοκομείου μας λόγω δυσπαρέυνιας, αισθήματος καύσου και έντονου κνησμού στην περιοχή του αιδοίου 
από 6/μήνου με συνυπάρχοντα δυσουρικά συμπτώματα επιδεινούμενα τις βραδινές ώρες. Προσκομίζει 
πρόσφατο υπερηχογραφικό έλεγχο πυέλου, πόρισμα κυστεοσκόπησης με βιοψίες ουροδόχου κύστης 
και test pap χωρίς παθολογικά ευρήματα. Κατά την κλινική εξέταση παρατηρείται ελάχιστο οίδημα στην 
είσοδο του κολεού και εκδορές στα μεγάλα χείλη του αιδoίου καθώς και έκλυση έντονου πόνου στα σημεία 
ελεγχόμενης πίεσης με βαμβακοφόρο στειλεό. Τελείται λήψη καλλιέργειας κολπικού υγρού και ούρων καθώς 
και εξέταση για HSV-1, HSV-2. Σύσταση για τοπική χρήση κρέμας λιδοκαίνης 2,5% για ύφεση συμπτωμάτων 
και ψυχιατρική εκτίμηση. 

Αποτελέσματα
Αρνητικά για μικροβιακής αιτιολογίας συμπτωματολογία. Η ασθενής έλαβε τη διάγνωση: ήπιο καταθλιπτικό 
επεισόδιο με σωματικό σύνδρομο( F32.01 κατά ICD-10). Έλαβε αντικαταθλιπτική αγωγή με βενλαφαξίνη με 
αποτέλεσμα την ύφεση των συμπτωμάτων. 

Συμπεράσματα
Κατά την διερεύνηση της αιδοιοδυνίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η πολυπλοκότητα της κλινικής εικόνας 
και ένα εύρος των παραγόντων που την προκαλούν. Οι ασθενείς γενικά αντιμετωπίζονται σε εξωτερική 
βάση και συχνά απαιτείται η συνεργασία ιατρικών ειδικοτήτων για τη βέλτιστη διαχείριση της κατάστασής. 
Είναι πιθανόν, διαταραχές της διάθεσης και σωματόμορφες διαταραχές να συνυπάρχουν.
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EP04 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ: 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δουληγέρης Α., Ζαχαράκης Δ., Προδρομίδου Α., Χατζηλία Σ., Καθοπούλης Ν., Αθανασίου Σ., Γρηγοριάδης Θ.
Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

Σκοπός
Ο τύπος αναισθησίας για ουρογυναικολογικές επεμβάσεις εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η 
ηλικία των ασθενών, οι πιθανές συννοσηρότητες, η σχέση κόστους-αποτελέσματος καθώς και οι προτιμήσεις 
των ιδίων. Σκοπός της μελέτης είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε ό,τι αφορά ουρογυναικολογικές 
επεμβάσεις οι οποίες διενεργούνται υπό τοπική αναισθησία. 

Υλικά & Μέθοδοι
Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για άρθρα που δημοσιεύθηκαν μέχρι τον 
Μάιο του 2020. Μελέτες που αναφέρουν αποτελέσματα γυναικών που υποβλήθηκαν σε ουρογυναικολογικές 
επεμβάσεις υπό τοπική αναισθησία με ή χωρίς ενδοφλέβια καταστολή, θεωρήθηκαν κατάλληλες ώστε να 
συμπεριληφθούν στη μελέτη.  

Αποτελέσματα
Συμπεριλήφθηκαν 19 μελέτες συνολικού αριθμού 1.626 περιπτώσεων ουρογυναικολογικών επεμβάσεων 
υπό τοπική αναισθησία. Η μετα-ανάλυση των συγκριτικών μελετών ανέδειξε σημαντικά χαμηλότερες 
βαθμολογίες μέσου άλγους των ασθενών που χειρουργήθηκαν υπό τοπική αναισθησία συγκριτικά με 
εκείνες που χειρουργήθηκαν υπό γενική ή/και περιοχική αναισθησία στα διάστημα των πρώτων 4-6 ωρών 
(160 ασθενείς MD -1,70 95% CI -3,12, -0,28 , p = 0,02) και 8-18 ωρών μετεγχειρητικά (160 ασθενείς MD -0,72 
95% CI -1,17, 0,27, p = 0,002). Αντίθετα δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην μέση τιμή 
του άλγους μετά τις πρώτες 24 ώρες μετεγχειρητικά μεταξύ των δύο ομάδων. Η περιεγχειρητική χορήγηση 
μορφίνης δεν διέφερε μεταξύ των ασθενών που υποβλήθηκαν σε αντίστοιχες ουρογυναικολογικές 
επεμβάσεις με τοπική και με γενική αναισθησία, ενώ τα ποσοστά ναυτίας ήταν στατιστικά σημαντικά 
χαμηλότερα στην ομάδα των ασθενών που χειρουργήθηκαν υπό τοπική αναισθησία τις πρώτες 8 ώρες 
μετεγχειρητικά. 

Συμπέρασματα
Η τοπική αναισθησία με ή χωρίς ενδοφλέβια καταστολή αντιπροσωπεύει μια ασφαλή εναλλακτική 
αναισθησίας για ουρογυναικολογικές επεμβάσεις με ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση.
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EP05
ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Γεωργιάδου Μ.1, Μαρίτσα Α.-Ξ.2, Κομιώτης Ι.2, Τσιτσής Β.2, Νικολάου Β.1

1Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας “Άγιος Παντελεήμων”
2Γυναικολογική και Μαιευτική Κλινική,Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί η αρωγή της ακτινοσκόπησης, στη διάγνωση, την 
παρακολούθηση και την ελάχιστα επεμβατική θεραπεία ασθενών με ουρητηροκολπικά συρίγγια.

Υλικά-Μέθοδος
Κατά την περίοδο 2018- 2021, πέντε γυναίκες μετά από ολική διακοιλιακή υστερεκτομή και κατόπιν 
κλινικής υποψίας, παραπέμφθηκαν στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα με το κλινικό ερώτημα της επιπλοκής του 
ουρητηροκολπικού συριγγίου.

Αποτελέσματα
Η διάγνωση του ουρητηροκολπικού συριγγίου τέθηκε στις τρεις εκ των πέντε ασθενών με τη χρήση 
ενδοφλέβιας πυελογραφίας, ενώ σε όλες τις ασθενείς τοποθετήθηκε αρχικά διαδερμική νεφροστομία 
για την άμεση διάσωση της νεφρικής λειτουργίας. Σε όλες τις ασθενείς έγινε προσπάθεια τοποθέτησης 
ουρητηρικής ενδοπρόθεσης για την επανασηραγγοποίηση της φυσικής οδού των ούρων, την εκτροπή των 
ούρων και κατ’ επέκταση την αντιμετώπιση του συριγγίου η οποία και επετεύχθη στις δύο περιπτώσεις. Η 
παρακολούθηση της φυσικής πορείας των συριγγίων έγινε με νεφροστομογραφία ανά τρεις μήνες. Όλες οι 
ανωτέρω πράξεις διαγνωστικής και θεραπευτικής φύσεως, διενεργήθηκαν υπό ακτινοσκόπηση.

Συμπεράσματα
Τη σημερινή εποχή της ευρείας χρήσης σοφιστικότερων απεικονιστικών μεθόδων, η χρήση της ακτινοσκόπησης 
παραμένει χρήσιμη στην διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία γυναικών με ουρητηροκολπικά συρίγγια.
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EP06 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΝΟΣΟ: ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΣΩ ΚΛΑΔΩΝ ΕΣΩ ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

Γεωργιάδου Μ., Μαρίτσα Α.-Ξ., Κομιώτης Ι., Τσιτσής Β., Νικολάου Β.
1Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας “Άγιος Παντελεήμων”
2Γυναικολογική και Μαιευτική Κλινική,Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου

Σκοπός
Σκοπό αποτελεί η μελέτη της ελάχιστα επεμβατικής αντιμετώπισης αθρόας κολπικής αιμόρροιας ή 
διαλείπουσας αιμόρροιας, χρήζουσας συχνών μεταγγίσεων παραγόντων αίματος, σε ασθενείς με τοπικά 
προχωρημένη νόσο καρκίνου τραχήλου μήτρας. Επιπλέον, στόχος είναι να μην παρατηρηθούν επιπλοκές 
με τη μέθοδο αυτή.

Υλικά-Μέθοδος 
Για τα έτη 2020 και 2021, τρεις ασθενείς με καρκίνο τραχήλου μήτρας σταδίων ΙΙΙ ή ΙV κατά FIGO (Federation of 
Gynecology and Obstetrics) παρουσίασαν αιμοδυναμική αστάθεια λόγω αθρόας κολπικής αιμόρροιας (δύο 
εξ αυτών) ή προσήλθαν λόγω διαλείπουσας κολπικής αιμόρροιας χρήζουσας τουλάχιστον τριών μονάδων 
συμπυκνωμένων ερυθρών σε διάστημα επτά ημερών (μία ασθενής εξ αυτών). Μετά από παρακέντηση 
της κοινής μηριαίας αρτηρίας, με χρήση τοπικής αναισθησίας, διενεργήθηκε εκλεκτικός καθετηριασμός 
των πρόσθιων κλάδων των έσω λαγονίων αρτηριών και εμβολισμός των κλάδων αυτών διαδοχικά με 
χρήση προσωρινού και μόνιμου εμβολικού υλικού στις δύο περιπτώσεις, ενώ στην τρίτη διενεργήθηκε 
υπερεκλεκτικός εμβολισμός των τροφοφόρων αγγείων της χωροκατακτητικής εξεργασίας. 

Αποτελέσματα
Και στις τρεις περιπτώσεις στον τελικό αγγειογραφικό έλεγχο παρατηρήθηκε εξάλειψη της άρδευσης της 
υπεραγγειούμενης χωροκατακτητικής εξεργασίας και κλινική επιτυχία με διακοπή της κολπικής αιμόρροιας 
και σταθεροποίηση των τιμών της αιμοσφαιρίνης. Δεν σημειώθηκε κλινικά έκδηλη ισχαιμία στους πέριξ 
υγιείς ιστούς, ούτε άλλες μείζονος σημασίας επιπλοκές. Σε μία εκ των τριών ασθενών παρατηρήθηκε 
μεθεμβολικό σύνδρομο με άλγος υπογαστρίου και ναυτία τα οποίο διήρκησε δύο ημέρες και υφέθηκε 
επιτυχώς με συμπτωματική θεραπεία.

Συμπεράσματα
Ο εμβολισμός κλάδων των έσω λαγονίων αρτηριών για την επείγουσα αντιμετώπιση κολπικής αιμόρροιας σε 
ογκολογικούς ασθενείς αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία έναντι κλασικών χειρουργικών 
μεθόδων.
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EP07 
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΠΥΕΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΉ 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ.

Τσιαπακίδου Σ., Θεοδουλίδης Ι., Κοτσαηλίδου Σ, Παπακώστα Μ., Μπαλαμπάνοβα Π., 
Τσολακίδης Δ., Γκριμπίζης Γ., Μίκος Θ.
Α΄ Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

Σκοπός εργασίας
Κατά την προεγχειρητική εκτίμηση ασθενών με παθήσεις πυελικούε εδάφους είναι σημαντικό να 
καθοριστούν οι στόχοι και οι προσωπικές προσδοκίες της ασθενούς από την επικείμενη επέμβαση. Σκοπός 
της μελέτης ήταν να παρουσιάσει την προεγχειρητική αξιολόγηση των γυναικών με πρόπτωση ή ακράτεια 
ούρων με επικυρωμένα ερωτηματολόγια προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα ζωής τους.

Υλικά και Μέθοδο
Συγχρονική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε τμήμα ουρογυναικολογίας τριτοβάθμιου κέντρου. Γυναίκες 
με πρόπτωση συμπεριλήφθηκαν διαδοχικά κατά την εισαγωγή τους. Όλες οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν 
τα εξής ερωτηματολόγια: ICIQ-UI SF, POP-SS, PISQ-12, EQ-5D. H συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων 
έγινε με το Microsoft EXCEL.

Αποτελέσματα
Συμμετείχαν συνολικά 114 συμμετέχοντες. Η μέση ηλικία, έτη σε εμμηνόπαυση, αριθμός τέκνων, ΔΜΣ, ύψος, 
βάρος, βάρος γέννησης μεγαλύτερου μωρού ήταν 64,1±8,6 έτη, 15,3±8,6 έτη, 2,6±1,0 παιδιά, 28,3±4,3 kg/
m2, 1,6±0,1 m, 73,11±11,6 κιλά και 3788,6±545,2 γραμμάρια, αντίστοιχα. Η βαθμολογία του ICIQ-UI-SF ήταν 
6,3±6,1 και 38 άτομα δεν είχαν ακράτεια ούρων. Οι βαθμολογίες των POP-SS και PISQ-12 ήταν 11,1±6,1 και 
16,3±13,4 αντίστοιχα. Το 32% (33/101) αναφέρει καλή ποιότητα κατάστασης υγείας σχετικά με το EQ-5D. 

Συμπεράσματα
Η ποιότητα ζωής επιδεινώνεται σε γυναίκες με πρόπτωση ή και ακράτεια που παρουσιάζονται για 
χειρουργική επέμβαση. Ο παράγοντας σύντροφος παίζει καθοριστικό ρόλο στη σεξουαλική ζωή, ενώ 
αντιθέτως διαταραχές του κατώτερου ουροποιητικού και η ίδια η πρόπτωση να μην έχουν τόσο σημαντικό 
ρόλο. Η ποιότητα της σεξουαλικής ζωής σχετίζεται κυρίως με την ηλικία των ασθενών και όχι με τον τύπο 
της διαταραχής του πυελικού εδάφους.
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EP08 
ΚΟΛΠΟΚΛΕΙΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΝΟΣ AUDIT.

Μίκος Θ., Τσιαπακίδου Σ., Θεοδουλίδης Ι., Κιόσια Ε., Χατζηαγγέλου Α., Τόλκος Α., Κλώνος Ε., Γκριμπίζης Γ.
Α΄ Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

Σκοπός
Η κολπόκλειση κατά Lefort είναι μια ελάχιστα παρεμβατική τεχνική με υψηλά ποσοστά επιτυχίας και 
ικανοποίησης, όμως αποτελεί μία αποφρακτική τεχνική με αποτέλεσμα την αδυναμία μετεγχειρητικής 
κολπικής συνουσίας. Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση της μακροπρόθεσμης εμπειρίας από την 
εφαρμογή των αποφρακτικών τεχνικών για την αντιμετώπιση της πρόπτωσης των γεννητικών οργάνων σε 
συνδυασμό ή όχι με επέμβαση για την ακράτεια. 

Υλικό και μέθοδοι 
Αναδρομική μελέτη γυναικών, σειράς περιστατικών χωρίς ομάδα ελέγχου που έλαβε χώρα σε τμήμα 
ουρογυναικολογίας τριτοβάθμιου κέντρου από το 2007 έως 2021. Τα δεδομένα ελήφθησαν από τα ιατρικά 
αρχεία των ασθενών και από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του νοσοκομείου. Όλα τα δεδομένα 
αποθηκεύτηκαν και αναλύθηκαν στο Microsoft EXCEL.

Αποτελέσματα
Συνολικά διενεργήθηκαν 134 κολποκλείσεις κατά Lefort, 84 (62,7%) σε πρωτοπαθή πρόπτωση, 49 λόγω 
πρόπτωση κολοβώματος, και 1 υποτροπή μετα από Lefort. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 74,6±5,3 έτη. Οι 
62 από αυτές (46,2%) είχαν προεγχειρητικά ουροδυναμική ακράτεια ούρων στην προσπάθεια, και σε 
47 τοποθετήθηκε ταινία ελεύθερης τάσης με την τεχνική Μέσα-Έξω, σε 3 με την τεχνική Έξω – Μέσα, 
8 οπισθοηβική και σε 4 ταινία μονής εισόδου. Σε 58 περιπτώσεις διενεργήθηκε ταυτόχρονα κολπική 
υστερεκτομή, εκ των οποίων σε 20 και αμφοτερόπλευρη εξαρτηματεκτομή. Σε 3 ασθενείς διενεργήθηκε 
ταυτόχρονα μερική κολπεκτομή. Σε όλες τις περιπτώσεις η επέμβαση ολοκληρώθηκε με περινεοπλαστική. 
Δεν υπήρξαν διεγχειρητικές επιπλοκές. Δεν υπήρξε ασθενής που να έχει μετανιώσει για τη διενέργεια της 
επέμβασης.

Συμπεράσματα
Η κολπόκλειση έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τα ποσοστά μη ικανοποίησης σε σχέση με την αδυναμία 
επαφών είναι χαμηλά.
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EP09 
ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τσιαπακίδου Σ.1, Δριβάκου Δ.2, Θεοδουλίδης Ι.1, Κοτσαηλίδου Σ.1, Γκριμπίζης Γ.1, Πανταζής Κ.2, Δίνας Κ.2, 
Μίκος Θ.1

1Α΄ Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης
2Β΄ Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική, Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός 
Η ακράτεια ούρων συνδέεται µε αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες, σεξουαλική δυσλειτουργία και 
χαμηλότερη ποιότητα ζωής. Σκοπός της μελέτης είναι να ανιχνευτούν διαφορές ως προς τη ψυχολογική 
απαρτίωση αλλά και την αρνητική επίπτωση της ακράτειας στον ψυχισμό και την ποιότητα ζωής.

Υλικά και Μέθοδο
Προοπτική μελέτη παρατήρησης ασθενών μαρτύρων που πραγματοποιήθηκε σε τριτοβάθμιο κέντρο από 
το 2018 έως το 2022. Γυναίκες με ακράτεια ούρων στην προσπάθεια συμπεριλήφθηκαν διαδοχικά κατά την 
εισαγωγή τους για χειρουργική αποκατάσταση. Ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν γυναίκες με πρόπτωση 
πυελικών οργάνων προς χειρουργείο. Όλες οι συμμετέχουσες υποβλήθηκαν σε πλήρη κλινική εξέταση, τεστ βήχα, 
POP-Q, ερωτηματολόγια (ICIQ-UI SF, ICIQ -FLUTS, ICIQ-VS, STAI-Y2,και STAI-Y1), πλήρη ουροδυναμικό έλεγχο, και 
διαπερινεϊκό υπερηχογράφημα. H συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το Microsoft EXCEL.

Αποτελέσματα
Συμμετείχαν συνολικά 78 ασθενείς. Η μέση ηλικία, η ηλικία εμμηνόπαυσης, ο αριθμών τέκνων, ο ΔΜΣ, το 
ύψος, το βάρος και το βάρος, βάρος γέννησης μεγαλύτερου μωρού των γυναικών ήταν: 62,0±10,2 έτη, 
46,7±12,4 έτη, 2,6±1,0 παιδιά, 30,3±5,2 kg/m2, 1,6±0,6 m, 79,6±14,2 κιλά και 3568,8±589,5 γραμμάρια, 
αντίστοιχα. Η βαθμολογία του ICIQ-UI SF, ICIQ -FLUTS, ICIQ-VS, STAI-Y2,και STAI-Y1 ήταν 10,3±5,4, 15,6±8,9, 
8,1±5,8 , 46,7±13,0 , 50,5±7,4, αντίστοιχα. Δεν υπήρχε διαφορά στη βαθμολογία των ψυχοδυναμικών 
ερωτηματολογίων μεταξύ των ασθενών με πρόπτωση και αυτών με ακράτεια ούρων.

Συμπεράσματα
Υπάρχει αιτιολογική σύνδεση μεταξύ της προσωπικότητας και των συμπτωμάτων σε γυναίκες με πρόπτωση 
ή και ακράτεια που παρουσιάζονται για χειρουργική επέμβαση. Παράγοντες που εάν ληφθούν υπόψιν ίσως 
διευκολυνθεί η έγκαιρη παρέμβαση και επιτυχή αντιμετώπιση της. Μεγαλύτερες προοπτικές μελέτες είναι 
απαραίτητες προκειμένου να παρέχονται καλύτερα δεδομένα.
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EP10 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ 
ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ζαχαράκης Δ., Ρούντης Α., Δουληγέρης Α., Προδρομίδου Α., Καραγιαννόπουλος Α., Καλατζής Χ., 
Αθανασίου Σ., Γρηγοριάδης Θ.
Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Ουρογυναικολογικό τμήμα, Αθήνα, Ελλάδα

Σκοπός
Η ανάλυση και η σύγκριση όλων των λαπαροσκοπικών τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
χειρουργική αντιμετώπιση του προχωρημένου σταδίου πρόπτωσης της μήτρας.

Υλικά & Μέθοδοι
Διενεργήθη συστηματική ανασκόπηση των βάσεων δεδομένων PubMed, (1966–2020), Scopus (2004–2020), 
Cochrane CENTRAL (1996–2020) and Clinicaltrials.gov (2008–2020) με σκοπό την αναζήτηση σχετικών 
άρθρων πάνω στο θέμα. Η μελέτη μας βασίστηκε αποκλειστικά σε άρθρα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα, 
με αριθμό ασθενών ≥20 και μετεγχειρητική παρακολούθηση ≥12 μηνών.

Αποτελέσματα
Έξι μελέτες συνολικά τηρούσαν τα κριτήρια ένταξης και συμπεριελήφθησαν στην τελική σύνθεση. Οι κύριες 
λαπαροσκοπικές τεχνικές αφορούσαν την κολπικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική ιεροκολποπηξία (VALS) 
σε 2 μελέτες (33.3%), την κολπικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική υστεροπηξία (VALUES) σε 1 μελέτη 
(16.6%), τη λαπαροσκοπική ιεροκολποπηξία (LSC) σε συνδυασμό με λαπαροσκοπική υφολική υστερεκτομή 
(LSH) σε 1 μελέτη (16.6%), τη λαπαροσκοπική υστεροπηξία στους βουβωνικούς συνδέσμους (LILS) σε 1 μελέτη 
(16.6%), και τέλος τη λαπαροσκοπική υστεροπηξία στους ιερομητρικούς συνδέσμους (LULS) σε συνδυασμό 
με τραχηλεκτομή σε 1 μελέτη (16.6%). Όλες οι τεχνικές περιλάμβαναν τοποθέτηση πλέγματος εκτός από την 
LULS. Τα ποσοστά ανατομικής αποκατάστασης ανήλθαν στο 95.7-100% για την VALS, 91.4% για την VALUES, 
97.6% για την LSC σε συνδυασμό με την LSH, 94.3% για την LILS και 100% για την LULS. Η VALS συσχετίστηκε 
με μεγαλύτερη διεγχειρητική απώλεια αίματος, η VALUES με τραυματισμούς της ουροδόχου κύστεως και de 
novo ακράτεια προσπαθείας μετεγχειρητικά, ενώ η LILS συσχετίστηκε με μεγαλύτερο χειρουργικό χρόνο και 
διάρκεια νοσηλείας. Περιπτώσεις διάβρωσης πλέγματος αναφέρθηκαν μετά από VALS (2.1%) και VALUES 
(1.4%). Λαπαρομετατροπές δεν αναφέρθηκαν.

Συμπεράσματα
Η λαπαροσκοπική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της πρόπτωσης μήτρας σοβαρού βαθμού αποτελεί μια 
ασφαλή και αποτελεσματική εναλλακτική χειρουργική εναλλακτική. 
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EP11 
ΟΓΚΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Γκορέζη-Νταβέλα Η.1,2, Σπύρου Α.3, Κάντας Α.1, Δαπόντε Α.2

1Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Νοσοκομείου Πρέβεζας
2Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας
3Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Κέρκυρα

Abstract
Ο καρκίνος αποτελεί την δεύτερη συχνότερη αίτια θανάτου γυναι-κών αναπαραγωγικής ηλικίας. Οι όγκοι 
του ουροποιητικού συστήματος εμφανίζονται σε ποσοστό 1\1000 εγκυμοσύνες. Συμπτώματα από όγκους 
του ουροποιητικού συστήματος, όπως, πόνος, αιματουρία και υπέρταση μπορεί να θεωρηθούν εσφαλμένα, 
προερχόμενα από κοινές παθήσεις του ουρο-ποιητικού όπως πυελονεφρίτιδα, επαπειλούμενη κύηση ή 
προεκλαμψία. Επινεφριδιακοί όγκοι, όπως, το φαιοχρωμοκύττωμα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι 
σπάνιοι. Η επίπτωση τους είναι 1/50.000 εγκυμοσύνες. Είναι ενδοκρινικοί όγκοι που προκύπτουν από τα 
κύτταρα chromaffin τα οποία εκκρίνουν κατεχολαμίνες και αγγειοδραστικά πεπτίδια. Το φαιοχρωμοκύττωμα 
εμφανίζεται τυπικά με αυξημένη αρτηριακή πίεση. Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει: κατεχολαμίνες 
πλάσματος + ούρα 24ώρου, U/S, CT ή MRI. Τα αδενώματα του φλοιού των επινεφριδίων μπορεί να 
επηρεάσουν τα επίπεδα της κορτιζόλης. Το Σύνδρομο Cushing στην εγκυμοσύνη είναι σπάνιο. 

Εισαγωγ
Το καρκίνωμα του φλοιού των επινεφριδίων (ACC- adrenocortical carcinoma) είναι ένας σπάνιος όγκος με 
επίπτωση 1/1.000.000 άτομα στο γενικό πληθυσμό. Σχετίζεται με εξαιρετικά χαμηλή πρόγνωση και ποσοστό 
επιβίωσης. Τα καρκινώματα επινεφρίδιων είναι συχνότερα στις γυναίκες. Όταν το καρκίνωμα του φλοιού 
των επινεφριδίων διαγνωστεί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά την περίοδο μετά τον τοκετό, 
συνήθως είναι σε πιο προ-χωρημένο στάδιο με μεγαλύτερο όγκο και με χειρότερη πρόγνωση σε σχέση με 
τον ACC που διαγιγνώσκεται σε μη έγκυες γυναίκες. Σύμφωνα με την βι-βλιογραφία, ο πρόωρος τοκετός, η 
υπολειπόμενη ανάπτυξη εμβρύου και ο ενδομήτριος θάνατος αποτελούν την μαιευτική έκβαση. 

Υλικό & Μέθοδος
Πρωτοτόκος M.K., ηλικίας 37 χρονών με απαρακολούθητη κύηση, υπερηχογραφικά 31+ εβδομάδες κύησης, 
ανυδράμνιο, ερρηγμένο θυλάκιο σε τελεία διαστολή. Γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό ένα ζωντανό 
έμβρυο άρρεν ΣΒ 1325 γραμμάρια και Apgar score 7. H διατεταμένη κοιλία, έθεσε την υποψία ελεύθερου 
ενδοπεριτοναικού υγρού. Ακολούθησε U/S άνω/κάτω κοιλιάς o οποίος ανέδειξε ότι: «Στον άνω πόλο του 
αριστερού νεφρού εντοπίσθηκε συμπαγές μόρφωμα με κυστική εκφύλιση και στοιχειά αποτιτάνωσης, 
μεγέθους 11cm με συνοδό διάταση πυελοκαλυκού συστήματος και διάταση του ουρητήρα στο άνω μέρος 
του». Στάλθηκαν καρκινικοί δείκτες CEA, CA 15-3, CA 19-9 οι οποίοι ήταν εντός φυσιολογικών ορίων ενώ ο 
Ca 125 και η AFP ήταν παθολογικοί. [CA125=77 U/ml (Φ.Τ. 0,0-35,0) και AFP=91,0 UI/ml (Φ.Τ. 0,0-6,0)]
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Ο ορμονολογικός έλεγχος ήταν φυσιολογικός.
Από το σπινθηρογράφημα νεφρών, παρατηρήθηκε φυσιολογική αιμάτωση του δεξιού νεφρού με 
φυσιολογική διήθηση και απέκκριση του ραδιοφαρμάκου. Ο αριστερός νεφρός εμφάνισε μειωμένη 
αιμάτωση, μειωμένη διήθηση και κώλυμα κατά την αποχέτευση που δεν λύθηκε μετά την χορήγηση 
Lasix. Διενεργήθη ερευνητική λαπαροτομία - αριστερή επινεφριδεκτομή. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε 
καρκίνωμα φλοιού επινεφριδίου (Score 6 κατά Weiss). Ο όγκος εξαιρέθηκε εξ’ ολοκλήρου. Συμπεράσματα: 
Οι όγκοι των επινεφριδίων μπορεί να διαγνωσθούν τυχαία κατά την εγκυμοσύνη σε τυχαίο υπερηχογραφικό 
έλεγχο. Η έκβαση αυτών των όγκων κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι άγνωστη. Τα οιστρογόνα κατά 
την διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία τους. Η επίπτωση των όγκων που 
εκκρίνουν κορτιζόνη στην διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι συχνότερη από τις μη εγκυμονούσες.


