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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εργασίας είναι η αποτύπωση του τρόπου αντιµετώπισης της κυστεοκήλης σε συνάρτηση µε
το χρόνο, εστιάζοντας στις προκλήσεις και τις πρόσφατες οδηγίες σχετικά µε τη χρήση των πλεγµάτων,
καθώς και σε νέες τεχνικές εναρµονισµένες µε τις πλέον σύγχρονες επικρατούσες ιατρικές απόψεις.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Στην Α΄ Πανεπιστηµιακή Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», η πρόσθια κολπορραφία ως
µέθοδος εκλογής για την αντιµετώπιση της κυστεοκήλης, γρήγορα αντικαταστάθηκε από τη διακολπική
τοποθέτηση πλέγµατος. Τα πλέγµατα πολυπροπυλενίου, εµφανίζουν βέλτιστη ανατοµική διόρθωση
και µεγάλη αντικειµενικά µετρήσιµη κλινική αποτελεσµατικότητα, πλην όµως ευθύνονται για πλήθος
σαφώς καταγεγραµµένων επιπλοκών. Για το λόγο αυτό, ο FDA το 2011 και η EAU το 2017,
εξέδωσαν οδηγία, περιορίζοντας τις ενδείξεις της διακολπικής τοποθέτησης πλέγµατος, διαχωρίζοντας
σαφώς τις ταινίες από τα πλέγµατα και θέτοντας τις προδιαγραφές των ιδανικών συνθετικών υλικών.
Με βάση αυτά, στην κλινική µας πλέον χρησιµοποιείται συστηµατικά νέας γενεάς υπέρ-ελαφρύ
πλέγµα πολυπροπυλενίου, µε άριστα ανατοµικά και λειτουργικά αποτελέσµατα στη µεσοπρόθεσµη
παρακολούθηση. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του πλέγµατος αυτού, είναι υπεύθυνα για τα πολύ µικρά
ποσοστά λοίµωξης και διάβρωσης που έχουν περιγραφεί. Επιπλέον, έχει δοθεί βάση στην εφαρµογή
µιας υβριδικής µεθόδου που συνδυάζει την πρόσθια κολπορραφία µε τη χρήση συνθετικής ταινίας
για τη στήριξη του κορυφαίου διαµερίσµατος. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην αρχή της επικρατούσας
παραδοχής, ότι η απώλεια στήριξης του πρόσθιου διαµερίσµατος είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε αυτή
του κορυφαίου, περιορίζοντας παράλληλα στο ελάχιστο τη χρήση συνθετικού υλικού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η επανορθωτική χειρουργική της κυστεοκήλης απαιτεί άριστη γνώση της ανατοµίας της περιοχής,
εξοικείωση µε τις διαθέσιµες χειρουργικές τεχνικές και εξατοµίκευση των περιστατικών.
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