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oρισμός: ακούσια απώλεια αερίων ή κοπράνων, διάρκειας > 1 μηνός,

σε άτομο > 4 ετών, το οποίο νωρίτερα είχε εξασφαλίσει εγκράτεια

τύποι:

- ελάσσονα (αέρια ή υδαρή κόπρανα)

- ακράτεια έπειξης (αδυναμία αναβολής κένωσης)

- «παθητική» (μη αντιληπτή)

- μείζονα (απώλεια στερεών κοπράνων)

συχνότητα:

Μ/F:1/3, 0,4-18%

20% των γυναικών >45 χρ. αναφέρουν τουλάχιστον ένα επεισόδιο/έτος

9,5% των γυναικών>45 χρ. αναφέρουν τουλάχιστον ένα επεισόδιο/μήνα



επιδημιολογία
μελέτη τρόπος ποσοστό 

απάντησης (Ν)
συχνότητα (%)

Drossman (1993) αποστολή 
ερωτηματολογίου

66% (5430) ελάσσονα:

M/F: 7,4/6,9
μείζονα

M/F: 0,5/0,9

Nelson (1993) τ/φ επικοινωνία 73% (6959) 2,2% 
7,5% (> 65 yrs)

Talley (1990) αποστολή 
ερωτηματολογίου σε >65 
yrs

66% (328) M/F: 4,5/3,1

Reilly (1994) αποστολή 
ερωτηματολογίου σε >50
yrs

64% (1540) M/F: 12,8/17,8

Perry (2002); UK αποστολή 
ερωτηματολογίου

70% (10226) M/F: 6,2/5,7

Bharucha AE. Gastroenterology 2003; 124: 1672-85



πολυπαραγοντική
αιτιολογία



μαιευτικό ιστορικό, χειρουργεία, φάρμακα









κλινική εξέταση

• επισκόπηση περινέου –

περιπρωκτικού δέρματος

• δακτυλική εξέταση

• ορθοσκόπηση





περαιτέρω έλεγχος

- ορθοπρωκτική μανομετρία

- διορθικό υπερηχογράφημα

- ΗΜΓ αιδοιικού νεύρου (???)



μονήρες/ πολλαπλά ελλείμματα έσω σφιγκτήρα
λέπτυνση έσω σφιγκτήρα
έλλειμμα έξω σφιγκτήρα

έλλειμμα αγκύλης ηβοορθικού μυός



αφοδευόγραμμα

• γυναίκες μέσης ηλικίας, πολύτοκες, με υστερεκτομή
• ιστορικό χρόνιας δυσκοιλιότητας, συνήθως αποφρακτικού τύπου
• ορθοκήλη, ενδοορθικός εγκολεασμός, πρόπτωση ορθού
• προσοχή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων !!!
• πιθανώς MRI αφοδευόγραμμα υπερέχει, μη διαθέσιμο



αντιμετώπιση

• συντηρητικά μέτρα (δίαιτα, φάρμακα)
• αντιμετώπιση περιπρωκτικών δερματίτιδων
• βιοανάδραση
• χειρουργικές μέθοδοι

FDA approved: σφιγκτηροπλαστική
έγχυση υλικών
RFA
ηλεκτροδιέγερση ιερού νεύρου
αντικατάσταση σφιγκτήρα
στομία

non-FDA approved: διαδερμική διέγερση κνημιαίου νεύρου
μαγνητικός σφιγκτήρας ??



συντηρητικά μέτρα

• αποφυγή λακτόζης, καφεΐνης, υγρών, υποκατάστατων ζάχαρης
• ασκήσεις Kegel
• «προληπτική» κένωση ορθού (υποκλυσμοί)
• αντιμετώπιση περιπρωκτικών δερματίτιδων
• χολεστυραμίνη, λοπεραμίδη, κλονιδίνη (??)



περιπρωκτικές δερματίτιδες

η τακτική χρήση κρέμας υπερέχει της 
απλής καθαριότητας με νερό & σαπούνι



βιοανάδραση

θεραπευτικοί στόχοι:
 εκπαίδευση έξω σφιγκτήρα

 εκπαίδευση στη διάκριση ερεθισμάτων του ορθού

 εκπαίδευση στον συγχρονισμό απάντησης έξω και έσω σφιγκτήρα στη 
διάταση του ορθού

μέθοδοι βιοανάδρασης:
 σύστημα μανομετρίας συνεχούς έγχυσης ύδατος

 σύστημα μανομετρίας με ενσωματωμένους μεταλλάκτες

 ηλεκτρομυογράφος

μηχανισμός δράσης: άγνωστος



 εστιασμός ασθενούς σε αισθητικά ερεθίσματα από το ορθό

 παρουσίαση στον ασθενή της φυσιολογικής απάντησης
του πρωκτικού σωλήνα στην προσπάθεια συγκράτησης

 προσπάθεια ασθενούς για τροποποίηση απάντησης με βάση
υποδεικνυόμενο μοντέλο (οπτικό biofeedback)
επιβράβευση των επιτυχημένων προσπαθειών

 στιγμιαία σύσπαση έξω σφιγκτήρα με την διάταση του ορθού

 προοδευτική μείωση ενδοορθικών όγκων μέχρι απουσίας οποιασδήποτε
απάντησης

 ενθάρρυνση για αύξηση ύψους και διάρκειας σύσπασης

 συνδυασμός με φυσικοθεραπεία του πυελικού εδάφους

πρωτόκολλο βιοανάδρασης

5 συνεδρίες με 50 προσπάθειες/συνεδρία



Norton C, et al. Cochrane Database Syst Rev 2006 Jul 19; 3: CD 002111



σφιγκτηροπλαστική

 κύρια ένδειξη σε μαιευτικά τραύματα σφιγκτήρων, αμέσως μετά τον τοκετό

 εξαιρετικά άμεσα αποτελέσματα (85% καλό – άριστο άμεσο μτχ αποτέλεσμα)

 πτωχά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα (10-14% στην 5ετία)

 πολλοί αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, ειδικά σε 
γυναίκες που εμφανίζουν ακράτεια δεκαετίες μετά μαιευτικά τραύματα

 ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη νευροπάθεια αιδοιϊκού νεύρου αρνητικός 
προγνωστικός παράγοντας (όχι όμως σε όλες τις μελέτες)

 καμία προεγχειρητική εξέταση (μανομετρία, διορθικό us) δεν αποτελεί 
προγνωστικό παράγοντα καλής αποτελεσματικότητας 



έγχυση βιολογικών υλικών 

 έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά υλικά με ετερογενή αποτελέσματα

 ενδεχομένως καλύτερα αποτελέσματα υπό us – guidance

 Cochrane review (2010): πτωχή αποτελεσματικότητα, μη διαθέσιμα 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, ενδεχομένως καλύτερα αποτελέσματα για 

βιοπολυμερές σιλικόνης (PTQ)

 αντενδείξεις: ΙΦΝΕ, ορθοκήλη, μετακτινική ορθίτιδα, πρόπτωση ορθού

 2011: δεξτρανομερής γέλη υαλουρονικού οξέος για υποβλεννογόνια έγχυση 

52% vs 31% (sham group) ελάττωση επεισοδίων ακράτειας στους 6 μήνες

διατήρηση θεραπευτικού αποτελέσματος στους 36 μήνες







RFA

 διενέργεια στο ενδοσκοπικό, με τον ασθενή υπό μέθη

 220 ασθενείς σε 10 μελέτες

 καλά (?) αποτελέσματα στο 55-80% των ασθενών, χωρίς όμως βελτίωση >50% 

των επεισοδίων ακράτειας

 λίγα δεδομένα για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, φαίνεται όμως ότι τα 

αρχικά αποτελέσματα διατηρούνται 

 σπάνιες επιπλοκές: πόνος, εξελκώσεις, αιμορραγία

 απόλυτη αντένδειξη η προηγούμενη έγχυση βιοπολυμερών υλικών



ηλεκτροδιέγερση ιερού νεύρου 
• υπό γενική αναισθησία, χωρίς μυοχάλαση, τοποθέτηση ηλεκτροδίων (βελόνες) 

σε Ι2, Ι3, Ι4 και εν συνεχεία διοχέτευση ρεύματος, για έλεγχο αντίδρασης μυών 
πυελικού εδάφους

• αντικατάσταση ηλεκτροδίων με σύρματα στο νευροτόμιο που έχει την καλύτερη 
ανταπόκριση και σύνδεσή τους με εξωτερικό νευροδιεγέρτη για 1 εβδ.- μήνα

• μονοπολική ηλεκτρική διέγερση συχνότητας 15 Hz, 1-10 Volt (αναλόγως ανοχής 
ασθενούς), εύρους 210 sec

• εφόσον επιβεβαιωθεί βελτίωση >50% στα score ακράτειας, αντικατάσταση 
εξωτερικού διεγέρτη από μόνιμο βηματοδότη, που τοποθετείται στο άνω – έξω
τεταρτημόριο του γλουτού 

• κόστος: 30.000 $



ηλεκτροδιέγερση ιερού νεύρου 





συμπεράσματα

 σχετικά συχνό πρόβλημα πολυπαραγοντικής αιτιολογίας

 ιστορικό, κλινική εξέταση, χρήση ερωτηματολογίων

 αρχικά συντηρητικά μέτρα (δίαιτα, φάρμακα, δερματίτιδες)

 ορθοπρωκτική μανομετρία, διορθικό us συνήθως απαιτούνται

 η επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας απαιτεί συνεργασία

 η διαχείριση των ασθενών απαιτεί γνώση της ανατομίας της περιοχής και της 

φυσιολογίας της εγκράτειας 
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