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Κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση



Επίπεδα Τεκμηρίωσης (ΕΤ)/Levels of Evidence (LE)
Πόσο είμαστε βέβαιοι ότι η αξιολόγηση των κλινικών 
δεδομένων είναι σωστή

(NHS Research and Development-Center of Evidence-Based Medicine, 1998)

Επίπεδο Τύπος τεκμηρίωσης

Ia Συστηματική ανασκόπηση. ΤΕΜ1

Ιb Τουλάχιστον 1 εξατομικευμένη ΤΕΜ

Ic Όλοι ή κανένας ασθενής- σειρές περιτπώσεων2

IIa Συστηματική ανασκόπηση μελετών ομάδων3

IIb Τουλάχιστον 1 εξατομικευμένη μελέτη ομάδων

IIc Έρευνα “έκβασης”

IIIa Συστηματική ανασκόπηση μελετών ασθενών-μαρτύρων4

IIIb Εξατομικευμένη μελέτη ασθενών-μαρτύρων

IV Σειρές περιπτώσεων (και χαμηλής ποιότητας μελέτες ομάδων 
ασθενών-μαρτύρων)

V Γνώμη ειδικού χωρίς σαφή αξιολόγηση της, ή εφαρμοσμένες 
αρχές φυσιολογίας ή βασικής έρευνας, ή έρευνα στο 
εργαστήριο

ΤΕΜ: Τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη μελέτη
1: Randomized controlled
trials
2: cases series
3: Cohort studies
4: case-control studies



Διαβάθμιση Συστάσεων (ΔΣ)/Grades of Recommendations (GR)
Πόσο είμαστε βέβαιοι ότι ακολουθώντας τις προτεινόμενες συστάσεις 
αντιμετώπισης θα ωφελήσουμε περισσότερο παρά θα βλάψουμε

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
(Grades of Recommendation) Oxford Centre for Evidence-Based Medicine,2001

Βαθμός Επίπεδο τεκμηρίωσης

Α Μελέτη επιπέδου Ι

Β Μελέτες επιπέδου ΙΙ ή ΙΙΙ ή μεταπτώσεις μελετών επιπέδου 
Ι

C Μελέτες επιπέδου IV ή μεταπτώσεις μελετών επιπέδου ΙΙ ή 
ΙΙΙ

D Τεκμηρίωση επιπέδου V ή αντιφατικές ή μη πειστικές 
μελέτες οποιουδήποτε επιπέδου



ΟΞΥ ΟΣΧΕΟ
Επίπεδο τεκμηρίωσης (ΕΤ)

ET

Έγχρωμο U/S: αποτελεσματική απεικονιστική 
μέθοδος (Ε: 63.6-100%, Ειδ: 97-100%)          

2α

Νεογνά με οξύ όσχεο πρέπει να αντιμετωπίζονται 
επειγόντως χειρουργικά

3

Συστροφή όρχεως

Συστροφή εξαρτημάτων όρχεως

Ορχίτιδα-Επιδιδυμίτιδα

Τραυματισμός – Δήγμα

Όγκοι

Υδροκήλη

Ιδιοπαθές οίδημα όσχεου

Πορφύρα Henoch-Schönlein Νέκρωση λίπους 
όσχεου



ΟΞΥ ΟΣΧΕΟ
Επίπεδο Τεκμηρίωσης (ΕΤ)
Διαβάθμιση Συστάσεων (ΔΣ)

ΕΤ ΔΣ

• Συστροφή όρχεως: επείγουσα κατάσταση/η παρέμβαση δεν πρέπει να 
καθυστερεί

3 Α

• Νεογνά:Διερεύνηση ετερόπλευρου ημιοσχέου 3 C

• Έγχρωμο U/S, εάν δεν καθυστερεί η χειρουργική διερεύνηση 2α A

• Υψηλής ευκρίνειας U/S*: συστροφή σπερματικού τόνου
(Ε: 97.3%, Ειδ :99%) 

3 C

• Συστροφή κύστης Morgagni: συντηρητική θεραπεία
χειρουργική διερεύνηση: (1) αμφίβολες καταστάσεις

(2) επίμονος πόνος

3 C

• Επείγουσα χειρουργική παρέμβαση <24 ώρες από την έναρξη των 
συμπτωμάτων. > 24 ώρες: αποκατάσταση συστροφής ή ορχεκτομή και 
καθήλωση ετερόπλευρου όρχεως 

3 C

*Kalfa N et al. J Urol 2007;177:297



Παράγοντες επιβίωσης όρχεως

Χρόνος από έναρξη 
συμπτωμάτων

Βαθμός 
συστροφής 
σπερματικού 
τόνου

Κατάσταση 
όρχεως

4 ώρες      >360ο ατροφία

>12 ώρες 180-360ο χωρίς ατροφία

>24 ώρες >360ο απουσία  ή έντονη 
ατροφία όρχεως

Μέσος όρος συστροφής <13 ώρες: διατήρηση γονιμότητας



ΥΠΟΣΠΑΔΙΑΣ
Επίπεδο Τεκμηρίωσης

ΕΤ

Προτεινόμενη ηλικία χειρουργικής αντιμετώπισης: 6-24 μήνες (6-
18 μήνες/4-6 μήνες)

4

Στόχος αποκατάστασης: διόρθωση κάμψης, νέο-ουρήθρα 
επαρκούς μεγέθους, νέο έξω στόμιο στην κορυφή της βαλάνου, 
καλό αισθητικό αποτέλεσμα 

4

Καλή διατήρηση της σεξουαλικής λειτουργίας 2b



ΥΠΟΣΠΑΔΙΑΣ
Διαβαθμίσεις Συστάσεων

ΔΣ

Γέννηση: ΔΔ υποσπαδίας-διαταραχές διαφοροποίησης 
φύλου (κρυψορχία/μικρό πέος)

Α

Πλήρης συμβουλευτική γονέων προεγχειρητικά Α

Περιφερικός υποσπαδίας: 1 επέμβαση
Κεντρικός υποσπαδίας:     2 επεμβάσεις    

Β

Διαχρονική παρακολούθηση : στενώσεις ουρήθρας
έως εφηβεία                            δυσλειτουργία ούρησης

υποτροπή κάμψης  

Α

Φαινότυπος άρρενος, 
46ΧΧ, ωοθήκες

Ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη κρυψορχία με 
υποσπαδία (9% πεικός και 30% οσχεοπεικός):
Eπείγουσα παραπομπή, έλεγχος/διαταραχή 
διαφοροποίησης φύλου



ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ
Επίπεδο Τεκμηρίωσης

ΕΤ

• Συχνότερη, έναρξη εφηβείας. 14-20% εφήβων. 
Προβλήματα γονιμότητας ≈ 20% εφήβων με κιρσοκήλη

• Έφηβοι με ΙΙ και ΙΙΙ βαθμού κιρσοκήλη. μειωμένος    
όγκος ΑΡ. όρχεως έως 70%

1b

• Μετά κιρσοκηλεκτομή εφήβων: ανάπτυξη ΑΡ όρχεως
και βελτίωση σπερμοδιαγράμματος

1b

• Κιρσοκηλεκτομή της παιδικής ηλικίας δεν υπερτερεί της 
κιρσοκηλεκτομής σε μεγαλύτερη ηλικία όσον αφορά τις 
επιπτώσεις στη λειτουργία του όρχεως

1b

• Συστηματικός έλεγχος εφήβων και θεραπεία της 
κιρσοκήλης βελτιώνει την πατρότητα

4

-Υποκλινική κιρσοκήλη
-Βαθμός Ι: Ψηλαφητή μόνο όταν ο ασθενής επιχειρήσει   

δοκιμασία Valsava
-Βαθμός ΙΙ: Ψηλαφητή αλλά μη ορατή σε κατάσταση ηρεμίας
-Βαθμός ΙΙΙ: Ψηλαφητή και ορατή σε κατάσταση ηρεμίας



ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ
Επίπεδο Τεκμηρίωσης
Διαβάθμιση Συστάσεων

ΕΤ ΔΣ

• Εξέταση κιρσοκήλης σε όρθια θέση και ταξινόμηση (3 βαθμοί) 4 Α

• Έγχρωμο U/S οσχέου: παλινδρόμηση στις φλέβες χωρίς δοκιμασία 
Valsalva (ύπτια/όρθια θέση)/υποπλαστικός όρχις

• Αγόρια προεφηβικής ηλικίας και ΔΕ κιρσοκήλη
U/S νεφρού (οπισθοπεριτοναικός όγκος)

• Ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης
(1) κιρσοκήλη +μικρός όρχις (διαφορά μεγέθους >2ml ή 20%)
(2)επιπρόσθετη ορχική πάθηση που επηρεάζει τη γονιμότητα
(3) παθολογικό σπερμοδιάγραμμα (μεγαλύτεροι έφηβοι)

2 Β

(4) αμφοτερόπλευρη ψηλαφητή κιρσοκήλη
(5) συμπτωματική κιρσοκήλη

• Διεγχειρητική χρήση οπτικής μεγέθυνσης (φακοί/λαπαροσκόπιο) 2 Β

• Διατήρηση λεμφαγγείων
αποφυγή: μετεγχειρητική υδροκήλης

υπερτροφίας όρχεως  
2 Α



Κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση (ΚΟΠ)



ΚΟΠ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

• Πληροφόρηση γονέων παιδιών με ΚΟΠ: αδελφός/αδελφή και απόγονοι 
έχουν μεγάλη πιθανότητα για ΚΟΠ

• U/S νεφρών για έλεγχο αδελφών/απογόνων ;

• Ουλή στο U/S/ιστορικό ουρολοίμωξης 
=>κυστεο-ουρηθρογραφία κατά την ούρηση



ΚΟΠ
Επίπεδο Τεκμηρίωσης

Διαβάθμιση Συστάσεων
ΕΤ ΔΣ

• Διόρθωση επιμένουσας ασυμπτωματικής Ι-ΙΙΙ παλινδρόμησης με φυσιολογικούς 
νεφρούς. Όφελος ;

4

• Η παραδοσιακή προσέγγιση : αρχική φαρμακευτική αγωγή μετά διάγνωση και 
θεραπευτική παρέμβαση σε περιπτώσεις εμπύρετων ουρολοιμώξεων παρά την 
θεραπεία και σχηματισμό νέων ουλών πρέπει να  αναθεωρηθεί, και να 
προσαρμοσθεί στις διαφορετικές ομάδες κινδύνου

2

• Παράγοντες επιλογής κατάλληλης αντιμετώπισης: παρουσία 
νεφρικών  ουλών, κλινική έκβαση, βαθμός παλινδρόμησης, 
ετερόπλευρη νεφρική λειτουργία, αμφοτερόπλευρη εντόπιση,       
λειτουργικότητα ουροδόχου κύστης,  συνοδές ανωμαλίες ουροποιητικού, 
ηλικία, προτίμηση γονέων.

2 Α

• Χειρουργική διόρθωση: επιμένουσα ΚΟΠ IV/V βαθμού
κατάλληλος χρόνος και είδη χειρουργικής επέμβασης: ΟΜΟΦΩΝΙΑ (-)
βαθμού ΚΟΠ : χειρουργική διόρθωση/   βαθμού ΚΟΠ ενδοσκοπική έγχυση*

2 Β

• Εμπύρετη ουρολοίμωξη, μεγάλου βαθμού παλινδρόμηση, αμφοτερόπλευρη
εντόπιση, αλλοιώσεις νεφρικού φλοιού (παράγοντες κινδύνου για νεφρική βλάβη)

*I, II: 78.5%
III: 72%
IV: 63%
V: 51%
20% ΥΠΟΤΡΟΠΉ



ΚΟΠ
Διαβαθμίσεις Συστάσεων

ΔΣ

• 1ο έτος ζωής/χημειοπροφύλαξη, ανεξάρτητα από βαθμό παλινδρόμησης ή 
παρουσία νεφρικών ουλών

C

• Παρεντερική χορήγηση αντιβιοτικών: εμπύρετη ουρολοίμωξη παρά τη θεραπεία Α
• Χειρουργική ή ενδοσκοπική διόρθωση: συχνές ουρολοιμώξεις παρά την θεραπεία Α
• Συντηρητική αρχική αντιμετώπιση: έναρξη κλινικής εικόνας 1-5 έτη Β
• Χειρουργική διόρθωση: μεγάλου βαθμού παλινδρόμηση ή παθολογικό νεφρικό 

παρέγχυμα
Β

• Στενή παρακολούθηση χωρίς χημειοπροφύλαξη: μικρού βαθμού παλινδρόμηση 
και χωρίς συμπτώματα

Β

• Έλεγχος για δυσλειτουργία κατώτερου ουροποιητικού μετά τον έλεγχο της 
ούρησης. Εάν (+) δυσλειτουργία κατώτερου ουροποιητικού=> θεραπεία

Α

• Χειρουργική ή ενδοσκοπική  θεραπεία, (προτίμηση γονέων για οριστική θεραπεία) Β
• Ασθενείς μεγάλου κινδύνου με έκπτωση νεφρικής λειτουργίας: επιθετικότερη 

αντιμετώπιση
Α



Συμπεράσματα
•Οι κατευθυντήριες οδηγίες στις παθήσεις του ουροποιογεννητικού
συστήματος βοηθούν στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση

•Ο ρυθμός επαναξιολόγησης των κατευθυντήριων οδηγιών είναι
ταχύτατος

•Οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες βελτιώνουν τις
κατευθυντήριες οδηγίες με αποτέλεσμα την λήψη τεκμηριωμένων
κλινικών αποφάσεων στις παθήσεις του ουροποιογεννητικού
συστήματος










