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Εισαγωγή
Οι χειρουργικές πράξεις που αφορούν 

στο ανδρικό γεννητικό σύστημα, είτε για 
διαγνωστική έρευνα του οσχέου ή για τη 
θεραπεία της ανδρικής στειρότητας, μπο-
ρούν να έχουν ως συνέπεια σοβαρές επι-
πλοκές. Σημειωτέον δε ότι η πλειονότητα 
αυτών των επιπλοκών είναι μη αναστρέψι-
μες. Αναφέρονται στη συνέχεια οι πιθανές 
βλάβες κατά όργανο.

Βλάβες της επιδιδυμίδας
Αυτού του είδους οι βλάβες μπορούν 

να προκληθούν κυρίως κατά τη διάρκεια 
της εκτομής κύστεων αμφότερων των επι-
διδυμίδων και, σε αυτή την περίπτωση, εί-
ναι δυνατόν να προκληθεί αζωοσπερμία. 
Αυτό συμβαίνει επειδή πολλές από αυτές 
τις κύστεις είναι πολύ σταθερά προσκολ-
λημένες στον επιδιδυμικό πόρο και ο κίν-
δυνος είναι μεγαλύτερος αν η επέμβαση 
στο όργανο αυτό πραγματοποιηθεί χωρίς 
τη χρήση οπτικής μεγέθυνσης. Σε αυτή την 
περίπτωση υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να 
προκληθεί θραύση του πόρου της επιδιδυ-
μίδας (εικόνα 1). Για αυτόν το λόγο συνιστά-
ται μεγάλη περίσκεψη πριν αποφασίσει ο 
ειδικός για την εκτομή αυτών των κύστεων. 
Εξάλλου, η παρουσία τους σε έναν υπο-
γόνιμο άνδρα δεν αποτελεί απαραίτητα και 
την αιτία της στειρότητας. Μπορεί επίσης 
να αναφερθεί κανείς σε παρόμοιες περι-
πτώσεις κατά τις εγχειρήσεις αναστομώσε-
ως σπερματικού πόρου-επιδιδυμίδας που 
γίνονται όταν υπάρχει αποφρακτική αζωο-

σπερμία ή ολιγοσπερμία. Μία ατυχής από-
πειρα αναστομώσεως μπορεί να οδηγήσει 
σε -μη αναστρέψιμη- αζωοσπερμία, πιθα-
νόν λόγω ανεπαρκούς πείρας του μικρο-
χειρουργού (εικόνα 2).

Μία μάλλον σπάνια επιπλοκή από την 
επιδιδυμίδα είναι δυνατόν να συμβεί κατά 
τη διάρκεια διαγνωστικής βιοψίας όρχεως. 
Πολλές φορές οι παθολογοανατόμοι πα-
ραλαμβάνουν υλικό βιοψίας όρχεως που 

περιέχει και τμήματα επιδιδυμίδας. Αυτό 
μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα μεγάλο 
τίμημα σε μία πολύ μικρή τομή, όταν δεν 
υπάρχει επαρκής χώρος για τους χειρισμούς 
που είναι απαραίτητοι.

Ένα ακόμη πιο σοβαρό σφάλμα αποτελεί 
η απευθείας βιοψία της επιδιδυμίδας. Αυτή 
η ενέργεια έχει ως συνέπεια την ολοκλη-
ρωτική καταστροφή του οργάνου και αυ-
τό επειδή το σώμα και η ουρά της επιδι-
δυμίδας αποτελούν ενιαίο σωληνάριο και 
η βλάβη του αποτρέπει τη λύση του προ-
βλήματος του ασθενούς.

Συχνά, ορισμένοι συνάδελφοι ζητούν να 
πραγματοποιήσουμε μια επιδιδυμογραφία 
και μερικοί συνάδελφοι την πραγματοποι-
ούν. Μία τέτοια απόπειρα συνήθως έχει ως 
αποτέλεσμα την καταστροφή του πόρου της 
επιδιδυμίδας, η οποία επέρχεται από την πί-
εση του σκιαγραφικού υγρού το οποίο δι-
αβιβάζεται με δύναμη. Με αυτό τον τρόπο 
ο ασθενής έχει ένα όργανο κατεστραμμέ-
νο, για μια εξέταση η οποία έγινε για κα-
θαρά διαγνωστικούς λόγους. Στην πραγ-
ματικότητα, η απεικονιστική εξέταση του 
επιδιδυμικού πόρου μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί με καθετηριασμό των εκσπερματι-
στικών πόρων δια μέσου του σπερματικού 
λοφιδίου. Εδώ απαιτούνται ειδικά εργα-
λεία. Αυτός ο χειρισμός συνίσταται στην ει-
σαγωγή, από τα ανοίγματα των εκσπερμα-
τιστικών πόρων, ενός καθετήρα από όπου 
θα ενεθεί ένα σκιαγραφικό. Επειδή τα όρ-
γανα αυτά είναι πολύ λεπτά, είναι εύκολο 
να προκληθεί βλάβη και να επέλθει δευτε-
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ροπαθής σκλήρυνση. Γενικά η επιδιδυμο-
γραφία δεν έτυχε ευρείας αποδοχής, επει-
δή σκεφτήκαμε ότι η απεικόνιση δεν είναι 
απαραίτητη για ένα όργανο που είναι τόσο 
προσιτό σε απευθείας ψηλάφηση. Μία άλ-
λη άποψη είναι ότι η παλίνδρομη πλήρω-
ση της επιδιδυμίδας δε θα γεμίσει το όρ-
γανο επάνω από το επίπεδο όπου υπάρχει 
υποψία απόφραξης (εικόνα 3).

Βλάβες του σπερματικού πόρου
Κατά την εκτέλεση της ακτινογραφίας 

των σπερματικών πόρων ή της σπερμα-
τοδοχοκυστεογραφίας μπορούν να προ-
κληθούν επιπλοκές. Η πρώτη πρακτικά 
δε χρησιμοποιείται σα διαγνωστική προ-
σέγγιση, αλλά σα συμπληρωματικό στοι-
χείο κατά τη διάρκεια της αναστομώσεως 
σπερματικού πόρου-επιδιδυμίδας, όταν 
είναι απαραίτητο να διαπιστώσουμε εάν 
ο σπερματικός πόρος είναι διαβατός πριν 
τον αναστομώσουμε με την επιδιδυμίδα. 
Όταν λοιπόν χρησιμοποιείται σα διαγνω-
στικό εργαλείο, η τεχνική του είναι η ακό-
λουθη: ο σπερματικός πόρος διατέμνεται 
με τομή επιμήκη ή εγκάρσια και εισάγεται 
ένας μικρός αγγειοκαθετήρας μέσα στον 
αυλό του πόρου και εν συνεχεία διαβιβά-
ζεται σκιαγραφικό μέσο.

Η σκιαγραφική απεικόνιση των σπερμα-
τικών πόρων μπορεί να πραγματοποιηθεί 
και με παρακέντηση των σπερματικών πό-
ρων, με παλίνδρομο καθετηριασμό σε συν-
δυασμό με κυστεοσκόπηση ή με διορθική 
παρακέντηση. Η απεικόνιση του σπερμα-
τικού πόρου-σπερματοδόχων κύστεων εί-
ναι χρήσιμη για τη διάγνωση κύστεων των 
σπερματοδόχων κύστεων και για τη διά-
γνωση ειδικών αλλοιώσεων του γεννητι-
κού συστήματος (π.χ. φυματίωση).

Η εμπειρία από τη μελέτη των απεικονί-
σεων των σπερματοδόχων κύστεων απο-
δεικνύει ότι στο 5% των αποφράξεων των 
επιδιδυμίδων συνυπάρχουν βλάβες των 
σπερματοδόχων κύστεων και των εκσπερμα-

τιστικών πόρων. Είναι προφανές ότι, πραγ-
ματοποιώντας σκιαγραφική απεικόνιση των 
σπερματικών πόρων -με οποιαδήποτε μέ-
θοδο- χωρίς την προσοχή που απαιτείται, 
μπορούν να προκληθούν δευτεροπαθείς 
βλάβες του οργάνου.

Εκτομή των σπερματικών πόρων
Η εκτομή των σπερματικών πόρων είναι 

μια διαδικασία που είναι πολύ δημοφιλής 
στο Δυτικό κόσμο ως μέθοδος ανδρικής 
αντισύλληψης. Παρόλα αυτά, σε πολλές 
περιπτώσεις και όταν οι άνδρες έρχονται σε 
δεύτερο γάμο, επιθυμούν αποκατάσταση 
των σπερματικών πόρων. Υπάρχουν όμως 
ορισμένες αντενδείξεις για αυτές τις αναστο-
μώσεις των σπερματικών πόρων:

1. Όταν έχει γίνει εκτομή μεγάλου τμή-
ματος του σπερματικού πόρου και λόγω 
αυτής της αιτίας είναι αδύνατη η επανέ-
νωση των κολοβωμάτων του σπερματι-
κού πόρου.

2. Είναι σημαντικό στοιχείο ο χρόνος που 
έχει περάσει από την εκτομή των σπερμα-
τικών πόρων. Μία χρονική περίοδος 10 
ετών και περισσότερο, μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντικά μειωμένες πιθανό-
τητες επιτυχίας.

3. Η παρουσία αντισωμάτων, τα οποία 
μερικές φορές υπάρχουν, δε φαίνεται να 
παίζει μεγάλο ρόλο.

Ως επιπλοκή της εκτομής των σπερματι-
κών πόρων για αντισυλληπτικούς λόγους 
αποτελεί και η εφαρμογή της σε νέους άν-
δρες, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη τεκνο-
ποιήσει!

Η μικροχειρουργική στη θεραπεία της 
ανδρικής στειρότητας περιλαμβάνει μετα-
ξύ άλλων:
•  αναστόμωση σπερματικών πόρων (vaso-

vasostomy) (εικόνα 4),
•  αναστόμωση σπερματικού πόρου επιδι-

δυμίδας (vaso-epididymostomy),
•  δημιουργία αλλοπλαστικής ή ομολόγου 

τεχνητής σπερματοκήλης και

•  ΜΕSΑ (άντληση σπερματοζωαρίων από 
την επιδιδυμίδα).
Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου απαιτείται 

η μικροχειρουργική είναι απαραίτητο:
•  να εφαρμοσθεί χειρουργική με πολύ λε-

πτούς χειρισμούς,
•  να πραγματοποιηθεί με εργαλεία ειδικά 

προορισμένα για αυτή την τεχνική,
•  να χρησιμοποιηθούν ράμματα μικρής 

διαμέτρου και τα οποία δεν προκαλούν 
αντίδραση και

•  να «κακοποιήσουμε» όσο το δυνατό μι-
κρότερο τμήμα ιστού, ώστε να αποφύ-
γουμε αιμορραγία, αντιδραστική φλεγ-
μονή και νέκρωση.

Βλάβες των όρχεων
Το πιο σπουδαίο θέμα σε αυτό το κεφά-

λαιο είναι οι βλάβες των όρχεων.
1. Κατά τις εγχειρήσεις για κιρσοκήλη εί-

ναι δυνατό να εμφανισθούν μετεγχειρητικά 
προβλήματα. Η πιο σπουδαία βλάβη είναι 
η απολίνωση -από αβλεψία- της σπερματι-
κής αρτηρίας, ενέργεια που συχνά οδηγεί 
σε ατροφία του όρχεως. Η εμφάνιση αυτής 
της επιπλοκής εξαρτάται και από το σημείο 
της επέμβασης. Όσο υψηλότερα γίνεται η 
απολίνωση των σπερματικών φλεβών, τό-
σο αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται.

2. Μία άλλη μετεγχειρητική επιπλοκή σε 
εγχείρηση για κιρσοκήλη είναι η δημιουργία 
υδροκήλης, η οποία εμφανίζεται σε ποσοστό 
5% των περιπτώσεων και η οποία συνήθως 
απαιτεί χειρουργική αποκατάσταση.

3. Κατά τη διάρκεια των εγχειρήσεων για 
υδροκήλη, η συνέπεια από ατυχείς χειρι-
σμούς είναι η δημιουργία αιματώματος και 
το οίδημα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία συμφύσεων, με επακόλουθο 
μειωμένη σπερματογένεση και μείωση της 
λειτουργικότητας της επιδιδυμίδας.

4. Ένα μεγάλο κεφάλαιο αφορά στις βλά-
βες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της 
βιοψίας των όρχεων, η οποία γίνεται συνή-
θως για να υπάρχει μια σαφής εικόνα της 
ορχικής δυσλειτουργίας. Κατά την εκτέλεσή 
της είναι δυνατόν να εμφανισθούν διάφορα 
ατυχήματα. Έτσι, είναι δυνατό να δημιουρ-
γηθεί αιμάτωμα, είτε εντός του ελυτροειδούς 
χιτώνα ή μέσα στο όσχεο και να πάρει με-
γάλες διαστάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
έχουμε παρατηρήσει, μετά την προοδευτι-
κή απορρόφηση του αιματώματος, τον όρχι 
να καθίσταται σχεδόν ατροφικός.

Έτσι λοιπόν, η συχνότερη επιπλοκή είναι 
το αιμάτωμα. Αυτό συμβαίνει όταν λαμβά-
νεται ένα δείγμα ορχικού ιστού και ορισμέ-

Εικόνα 3. Επιδιδυμογραφία. Εικόνα 4. Αναστόμωση σπερματικού πόρου 
(vaso-vasostomy).
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να αγγεία που αιμορραγούν εμφανίζονται 
μέσα στον ορχικό ιστό. Δεν είναι εύκολο 
να γίνει χρήση διαθερμίας με ηλεκτρόδιο, 
επειδή πρέπει να αποφύγουμε την επαφή 
του ηλεκτροδίου με τον ορχικό ιστό. Εάν 
αυτό έλθει σε επαφή, το παρέγχυμα προ-
σκολλάται επάνω του και, όταν εν τέλει 
αποσύρεται, δημιουργείται νέα εστία αι-
μορραγίας.

Αν υπάρχει μικρή ποσότητα αίματος μέ-
σα στο όσχεο, δεν έχει μεγάλη σημασία, 
αλλά μερικές φορές το αιμάτωμα μπορεί 
να γίνει μεγάλο. Τότε απαιτείται νέα τομή 
για να αδειάσει το αίμα και για να εντοπι-
σθεί το αγγείο το οποίο αιμορραγεί και το 
οποίο διέφυγε προηγουμένως. Αυτό δεν 
είναι πάντοτε εύκολο, επειδή το αίμα το 
οποίο εισβάλλει γεμίζει όλο το όσχεο. Αυ-
τή η επιπλοκή συνεπάγεται τη δημιουργία 
συμφύσεων, οι οποίες περιβάλλουν την 
επιδιδυμίδα.

Μια άλλη επιπλοκή της δημιουργίας του 
αιματώματος είναι η μετέπειτα αίσθηση ορ-
χικού άλγους, η οποία διαρκεί εξαιρετικά 
μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι τόσο 
επίμονο που μπορεί να οδηγήσει ακόμη 
και σε ορχεκτομή!

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται κα-
τά τη διάρκεια των πιο πάνω χειρισμών, με 
σκοπό να αποφύγουμε ιατρογενή συστρο-
φή κατά τη στιγμή της επανατοποθέτησης 
του όρχεως μέσα στο όσχεο.

5. Δημιουργία αντισωμάτων μετά τη βιο-
ψία όρχεως. Ορισμένοι συγγραφείς αναφέ-
ρουν την παρουσία αντισπερματικών αντι-
σωμάτων συγκολλητικού τύπου μετά ορχική 
βιοψία.Αν και αυτά τα αντισώματα είναι πα-
ρόντα για πολλούς μήνες, εντούτοις αυτή 
η επιπλοκή είναι σπάνια και δεν αποτελεί 
αντένδειξη για τη βιοψία του όρχεως.

Λήψη σπερματοζωαρίων από 
τους όρχεις και τις επιδιδυμίδες

Τελευταία, υπάρχουν πολλές νέες μέ-
θοδοι για την άντληση σπερματοζωαρίων 
από τους όρχεις και τις επιδιδυμίδες κατά 
τη διάρκεια της εφαρμογής της ενδοκυτο-
πλασμικής έγχυσης σπέρματος (ICSI). Αυτές 
οι μέθοδοι είναι η MESA, TESE, κ.λπ. Κατά 
τη διάρκεια αυτών των επεμβάσεων, είναι 
δυνατό να δημιουργηθούν πολλοί πιθανοί 
κίνδυνοι παρόμοιοι με αυτούς που αναφέρ-
θηκαν πιο πάνω. Για παράδειγμα, η αναρ-
ρόφηση ορχικού παρεγχύματος με λεπτή 
βελόνη (FNA=fine needle aspiration) είναι 
μια τυφλή προσέγγιση, με πιθανή τρώση 
των αγγείων και της επιδιδυμίδας, που θα 

έχει ως συνέπεια τη δημιουργία αιματώμα-
τος, φλεγμονής και απόφραξης. Συνιστάται 
η χρήση οπτικής μεγέθυνσης κατά την εκτέ-
λεση της ΤΕSΕ (άντληση σπερματοζωαρίων 
από τον όρχι), έτσι ώστε τα αγγεία να μην 
τραυματιστούν και να προκληθεί νέκρωση 
με επακόλουθη ατροφία. Επειδή σε άνδρες 
με NΟA (non obstructive azoospermia=μη 
αποφρακτική αζωοσπερμία) υπάρχει συ-
χνά οριακή παραγωγή σπερματοζωαρίων, 
η TESE πρέπει να αναβληθεί για τουλάχι-
στον 6 μήνες μετά από κάθε είδους επέμ-
βαση, όπως προηγηθείσα βιοψία όρχεως 
ή TESE ή άλλη επέμβαση στις βουβωνικές 
χώρες και το όσχεο. Τα αγγεία του όρχε-
ως διαπερνούν τον ελυτροειδή χιτώνα και 
μετά καταλήγουν σε μία σειρά από τελικές 
αρτηρίες, οι οποίες εισχωρούν μέσα στο 
ορχικό παρέγχυμα. Για αυτό το λόγο, πρέ-
πει να αποφεύγονται οι πολλαπλές βιοψί-
ες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της 
καταστροφής των αγγείων του όρχεως. Η 
χρήση οπτικής μεγέθυνσης μπορεί επίσης 
να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο του τραυ-
ματισμού του όρχεως (εικόνα 5).

Ηλεκτροδιέγερση για παραγωγή 
σπέρματος

Όταν δεν υπάρχει εκσπερμάτιση, χρησι-
μοποιείται ηλεκτροδιέγερση από το ορθό 
ή χρησιμοποιείται δονητής. Στην περίπτω-
ση της ηλεκτροδιέγερσης, πρέπει να δοθεί 
η απαραίτητη προσοχή επειδή μπορεί να 
προκληθεί έγκαυμα στον πρωκτό από την 
υψηλή θερμοκρασία του ηλεκτροδίου. Τα 
νεότερα διορθικά ηλεκτρόδια περιέχουν ει-
δικά στοιχεία στη δομή τους για να αποφύ-
γουμε αυτό το πρόβλημα.

Πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι 
είναι δυσάρεστο για τον ειδικό, ο οποί-
ος αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει ια-
τρικές πράξεις με σκοπό να βελτιώσει τη 
γονιμότητα του άνδρα, όταν αυτές οδη-

γούν σε κάποιες επιπλοκές. Σε κάθε περί-
πτωση, αυτές οι επιπλοκές δε βάζουν πο-
τέ σε κίνδυνο τη γενική υγεία του, αλλά 
ενέχουν την πιθανότητα να προκαλέσουν 
βλάβη στην ήδη μειωμένη γονιμότητα αυ-
τού του άνδρα.

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις των ανδρολο-
γικών χειρουργικών χειρισμών είναι δυνα-
τόν να προκαλέσουν δευτεροπαθή ψυχογε-
νή σεξουαλική δυσλειτουργία. Για αυτόν το 
λόγο, είναι χρήσιμο να εκτιμά ο ειδικός με 
προσοχή την ψυχολογική κατάσταση του άν-
δρα πριν προβεί σε αυτές τις ενέργειες.

Τελικά, είναι βασικό να θυμόμαστε ότι 
κάθε χειρουργική ενέργεια ή διαγνωστι-
κή προσέγγιση σε αυτό το πεδίο πρέπει να 
έχει σαφείς ενδείξεις και να πραγματοποι-
είται με εξαιρετική επιμέλεια, επειδή όσο 
πιο ευαίσθητο είναι ένα σύστημα τόσο πε-
ρισσότερη είναι η προσοχή που απαιτείται 
ώστε να αποφύγουμε αδέξιους ή εσφαλμέ-
νους χειρισμούς.

Summary
Complications after andrological surgery 
for infertility
Dr P. Aslanis

Surgery on the genital system, either 
for the treatment of male infertility or for 
scrotal investigation, may result in various 
complications. It is possible to have lesions 
of the epididymis, lesions of the ductus 
deferens and mainly lesions of the testes. 
Such lesions are never serious for the gen-
eral health, but may lead to further dam-
age of the already diminished fertility of the 
man. As a result, it is recommended to pay 
all the necessary attention to this delicate 
system in order to avoid lesions.

Key words: male infertility, scrotal investi-
gation, lesions of the testes.
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