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Ηβουβωνοκήλη είναι µία από τις 
συχνότερες παθήσεις αφού ένας 

στους 12 ενήλικες θα εµφανίσει τη νόσο 
κάποια στιγµή στη ζωή του. Στους άντρες 
η επίπτωσή της είναι πολύ µεγαλύτερη. 

Ο µηχανισµός δηµιουργίας της δεν 
είναι πλήρως κατανοητός, αν και έχουν 
αναγνωριστεί συγκεκριµένοι παράγο-
ντες κινδύνου, όπως η κληρονοµικότη-
τα, η ενασχόληση µε βαριές χειρωνακτι-
κές εργασίες και η σύνθεση «κακής 
ποιότητας» κολλαγόνου. Οι βουβωνο-
κήλες είναι χάσµατα που εµφανίζονται 
στα κοιλιακά τοιχώµατα της βουβωνικής 
περιοχής και, εκτός από αισθητική δυ-
σµορφία, µπορεί να προκαλούν ενόχλη-
ση ή και τοπικό πόνο. Ο σηµαντικότερος, 
όµως, κίνδυνος που διατρέχουν είναι η 
πιθανότητα περίσφιξής τους, που απο-
τελεί επείγουσα χειρουργική κατάσταση.
Ευτυχώς η πιθανότητα αυτή στους ασθε-
νείς µε ασυµπτωµατικές βουβωνοκήλες 
είναι µικρότερη από 1%. 

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ηθεραπεία της νόσου είναι αποκλειστικά θεραπεία της νόσου είναι αποκλειστικά θεραπεία
χειρουργική, αλλά αξίζει να σηµειωθεί 
ότι δεν είναι απαραίτητο να χειρουργού-
νται όλοι όσοι θα διαγνωστούν µε βου-
βωνοκήλη. Τα τελευταία 30 χρόνια, για Τα τελευταία 30 χρόνια, για Τ
τη χειρουργική θεραπεία όλων των κη-
λών, χρησιµοποιούνται «πλέγµατα» τα 
οποία έχουν ελαχιστοποιήσει την πιθα-
νότητα υποτροπής της νόσου. Πρόκειται 
για λεπτά κοµµάτια συνθετικού υλικού 
µε µικροσκοπικούς πόρους και µεγάλη 

αντοχή. Ο βασικός τους ρόλος είναι να 
αναγνωρίζονται από τον ανθρώπινο ορ-
γανισµό ως ξένα σώµατα και να προκα-
λούν γύρω τους τον σχηµατισµό µιας 
ισχυρής εσωτερικής ουλής που επενδύ-
ει τα κοιλιακά τοιχώµατα στο σηµείο της 
κήλης, «φράζοντας» µε τον τρόπο αυτό 
το χάσµα της. Ολα τα πλέγµατα είναι βιο-
συµβατά και δεν προκαλούν προβλήµα-
τα ή παρενέργειες στο ανθρώπινο σώµα.   

     ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Για τη χειρουργική θεραπεία της βου-Για τη χειρουργική θεραπεία της βου-Γ

βωνοκήλης µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

η ανοικτή ή η λαπαροσκοπική τεχνική. 
Στην ανοικτή µέθοδο, η αποκατάσταση 
της κήλης γίνεται µέσω µιας τοµής 5-8 
εκ. στη βουβωνική περιοχή και το πλέγ-
µα τοποθετείται στην εξωτερική µεριά 
των κοιλιακών τοιχωµάτων, όπου και 
καθηλώνεται µε ράµµατα. Αντιθέτως, στη 
λαπαροσκοπική τεχνική τόσο η ανάταξη 
της κήλης όσο και η τοποθέτηση του 
πλέγµατος πραγµατοποιείται από την 
εσωτερική µεριά των κοιλιακών τοιχω-
µάτων, διαµέσου µιας µικρής τοµής ενός 
εκατοστού και χωρίς να είναι αναγκαία 
η καθήλωσή του µε ράµµατα.

Σήµερα γνωρίζουµε πως η καταλλη-
λότερη µέθοδος αποκατάστασης µιας 
βουβωνοκήλης εξατοµικεύεται. Ο χει-
ρουργός, συνεκτιµώντας πολλές παρα-
µέτρους (την ηλικία,  το  µέγεθος και τη 
χρονιότητα της κήλης) προτείνει σε κάθε 
ασθενή την καταλληλότερη γι’ αυτόν 
µέθοδο. 

Τα τελευταία χρόνια προοδευτικά Τα τελευταία χρόνια προοδευτικά Τ
εδραιώνεται η λαπαροσκοπική τεχνική 
ως η µέθοδος εκλογής στη θεραπεία της 
βουβωνοκήλης. Oπως καταδεικνύεται 
σε κλινικές µελέτες, εκτός από τη µεγα-
λύτερη αποτελεσµατικότητά της, είναι 
σαφώς πιο ατραυµατική και συνοδεύεται 
από ελάχιστο µετεγχειρητικό πόνο. Στη 
λαπαροσκοπική τεχνική, δε, χρειάζεται 
να τραυµατίσουµε ή να κόψουµε κάποιο 
στρώµα του κοιλιακού τοιχώµατος, ενώ 
το πλέγµα σταθεροποιείται στη θέση του 
µόνο µε την πίεση που του ασκείται από 
µέσα, από τα κοιλιακά σπλάχνα. Η λα-
παροσκοπική είναι η µοναδική τεχνική  
«χωρίς τάση, χωρίς πόνο και χωρίς ράµ-
µατα». Τέλος, η µετεγχειρητική πορεία 
των ασθενών είναι σαφώς πιο εύκολη. 
Εξέρχονται την ίδια ηµέρα του χειρουρ-
γείου και µπορούν από τις πρώτες ώρες 
να περπατούν και να αυτοεξυπηρετού-
νται. Μπορούν επίσης µετά από δύο 
εβδοµάδες να ξεκινήσουν κάποιο ελα-
φρύ πρόγραµµα γυµναστικής χωρίς 
βάρη, ενώ µετά από ένα µήνα επανέρχο-
νται σε πλήρη δραστηριότητα. 

Τα τελευταία 10 χρόνιαΤα τελευταία 10 χρόνιαΤ η χειρουργική 
µας οµάδα έχει αντιµετωπίσει πολύ µε-
γάλο αριθµό ασθενών µε βουβωνοκήλη, 
εφαρµόζοντας σχεδόν αποκλειστικά τη 
λαπαροσκοπική τεχνική και συγκεκρι-
µένα την εξελιγµένη µέθοδο ΤΕΡ (εξω-
περιτοναϊκή προσπέλαση). Τα αποτελέ-
σµατα είναι εξαιρετικά και τα ποσοστά 
υποτροπής µηδενικά. 
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