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Συμπτώματα

- Αιφνίδιο και δυνατό άλγοσ ςτο ημιόςχεο ή
- Ήπιο άλγοσ ημιόςχεου με άλγοσ ςτη βουβωνική ή κοιλιακή 
χώρα
- Μειωμένο ή απών κρεμαςτήριο αντανακλαςτικό (ΚΑ)

TIP 1

Αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη εληόο 6 σξώλ από ηελ έλαξμε 

ησλ ζπκπησκάησλ έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο 

ζπζηξνθήο

ΣΙΡ 2

Φπζηνινγηθό ΚΑ = αθέξαηα αηκάησζε όξρη 

αιιά δελ ππνδεηθλύεη θπζηνινγηθή νξρηθή αηκάησζε.

Lrhorfi et al, 2002; Caesar and Kaplan, 1994

Caldamone et al, 1984; Hughes et al, 2001



Διάγνωςη

- Στα αρχικά ςτάδια ο εντοπιςμόσ του άλγουσ μπορεί να 
οδηγήςει ςτη διάγνωςη
- Σε προχωρημένο ςτάδιο δεν είναι εύκολοσ ο εντοπιςμόσ με 
βάςη το ιςτορικό και την κλινική εξέταςη.

TIP 3

Όξρηο πνπ 

εληνπίδεηαη ζε 

αλώκαιε ζέζε 

πςειά ζην όζρεν 

είλαη πηζαλόηεξν λα 

έρεη ζπζηξνθή 

παξά επηδηδπκίηηδα

(ζεκείν Brunzel)



Διάγνωςη

- Η απουςία του κρεμαςτήριου αντανακλαςτικού είναι μία απλή 
μέθοδοσ με ευαιςθηςία 100% και ειδικότητα 66% (LE:3; GR: C).

Kadish et al. Pediatrics 1998; Nelson et al. J Pediatr Surg 2003

Mushtaq et al. ANZ J Surg 2003

TIP 4

Παζνινγηθή γεληθή νύξσλ δελ αλαηξεί ζπζηξνθή.



Διάγνωςη

- Doppler Ultrasound: SE: 63.6-100% 
SP: 97-100% 
PPV: 100% 
NPV:97.5 (LE: 3; GR: C)

Μεηώλεη ηηο ρεη/θεο επεκβάζεηο αιιά εμαξηάηαη από ηνλ εμεηαζηή θαη 

είλαη δύζθνιν λα γίλεη ζηελ πξνεθεβηθή ειηθία

Baker et al. Pediatrics 2000; Schalamon et al. J Pediatr Surg 2006 

Gunther et al. Eur Radiol 2006; Kalfa et al. J Urol 2007

Karmazyn et al. Pediatr Radiol 2005; Lam et al. Pediatr Radiol 2005

- Ηigh-resolution U/S : SE: 97.3% 
SP: 99% (LE: 2; GR: C)

TIP 5

Παξνπζία αξηεξηαθήο ξνήο δελ απνθιείεη ζπζηξνθή
24% κπνξεί λα εκθαλίζνπλ θπζηνινγηθή ή απμεκέλε αηκάησζε

Φαςματική ανάλυςη
Χαμηλήσ ροήσ με 

RI >0.75

Whirpool sign



Διάγνωςη

- Σπινθηρογράφημα
- Dynamic contrast-enhanced subtraction MRI 

Yuan et al. Ann Nucl Med 2001; Paltiel et al. Radiology 1998; 

Nussbaum et al. Pediatr Emerg Care 2002; Terai et al. Urology 2006

Παρόμοια 
ευαιςθηςία με U/S

Σε περιπτώςεισ 
αμφίβολησ 
διάγνωςησ

Παρουςία 
αιμορραγικήσ 
νέκρωςησ



Θεραπεία

Χειποππακηική ανάηαξη

- Αλαηζζεζία: όρη απαξαίηεηε

-ηξνθή ηνπ όξρη από κέζα πξνο ηα έμσ εθηόο εάλ ν πόλνο 

δπλακώλεη ή ζπλαληάκε αληίζηαζε (κέζνδνο “open book”)

- Επηηπρία: ↓ πόλνπ, θιηληθή εμέηαζε ρσξίο επξήκαηα (LE: 3 GR: C)

Cornel et al. BJU Int 1999; Garel et al. Pediatr Radiol 2000

Sessions et al. J Urol 2003

TIP 6

Αθόκα θαη ζε ύθεζε ζπκπησκαηνινγίαο ε άκεζε ρεηξνπξγηθή 

δηεξεύλεζε είλαη απαξαίηεηε.



Θεραπεία

Χειπουπγική Ανάηαξη

Δύν ζεκαληηθνί παξάγνληεο βιάβεο:  

- Ο βαζκόο ηεο ζπζηξνθήο 

- Η δηάξθεηα ηεο ζπζηξνθήο 

Η ρεηξνπξγηθή αλάηαμε είλαη επείγνλ ρεηξνπξγείν (κέζα ζε 24 

ώξεο).

Visser et al. BJU Int 2003

Tryfonas et al. J Pediatr Surg 1994

TIP 7

- Η θαζήισζε ηνπ πγηνύο όξρη ζπζηήλεηαη αλεπηθύιαθηα. 

- 6κελν κεηεγρεηξεηηθό follow-up.



Θεραπεία

Χειπουπγική Ανάηαξη

Πέξαλ ηνλ 24 σξώλ  ρεηξνπξγείν κόλν επηιεθηηθά (LE: 3; GR: C)

Δελ είλαη αθόκα μεθάζαξν εάλ πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε ηνλ όξρη ή 

λα ηνλ αθαηξέζνπκε γηα λα κελ επεξεαζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ πγηνύο 

όξρη (↓ κνξθνινγία).

Αλ θαη πνιινί πξνηηκνύλ  νξρενπεμία κέζα ζην δαξηό ρηηώλα θαη ε 

θιαζηθή νξρενπεμία είλαη απνδεθηή. 

Arap et al. J Androl 2007

TIP 8

Πξνζνρή ζηα αξηεξηαθά αγγεία ηεο θάςαο ηνπ όξρη.

TIP 9

Καη έλα κόλν ξάκκα ζηελ νπξά ηεο επηδηδπκίδαο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη πιήξε απόθξαμε.



Θεραπεία

Χειπουπγική Ανάηαξη

Haj et al. Eur Surg Res 2007

TIP 10

Η ρξήζε ςπρξώλ επηζεκάησλ  πξηλ ην ρεηξνπξγείν κπνξεί λα 

κεηώζεη ηελ νμεηδσηηθή βιάβε πνπ πξνθαιείηαη από ην 

θαηλόκελν ηζραηκίαο-επαλαηκάησζεο



Θεραπεία

Χειπουπγική Ανάηαξη

TIP 11

Η εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηνπ postconditioning κπνξεί λα 

πξνζηαηέςεη ηνλ πάζρνληα αιιά θαη ην πγηή όξρη από ηελ 

νμεηδσηηθή βιάβε



Θεραπεία

Χειπουπγική Ανάηαξη

TIP 12

Η ρνξήγεζε αληηνμεηδσηηθώλ παξαγόλησλ κπνξεί λα 

πξνζηαηέςεη ηνλ πάζρνληα αιιά θαη ην πγηή όξρη από ηελ 

νμεηδσηηθή βιάβε.



Θεραπεία

Χειπουπγική Ανάηαξη

TIP 13

Η ρνξήγεζε ελεξγνπνηεηώλ δηαύισλ θαιίνπ (Ikotril) κπνξεί 

λα πξνζηαηέςεη ηνλ πάζρνληα όξρη από νμεηδσηηθή βιάβε.



Πρόγνωςη

Η γονιμόηηηα επηπεάζεηαι;

Σα δεδνκέλα είλαη αληηθξνπόκελα. Πεηξακαηηθά δεδνκέλα ην

επηβεβαηώλνπλ. Κιηληθέο κειέηεο κε αληηθξνπόκελα απνηειέζκαηα.

Τπνγνληκόηεηα ζπλαληάηαη ζην 36-39% ησλ αζζελώλ.

«Φπζηνινγηθό» ζπέξκα έρεη ην 5-50% ησλ αζζελώλ

(καθξνπξόζεζκα).

Η δεκηνπξγία ASA δελ έρεη δηαπηζησζεί θαη ηα δεδνκέλα είλαη

αληηθαηηθά.

TIP 13

Όηαλ ε αλάηαμε γίλεη ζύληνκα (<13 h) ε γνληκόηεηα δελ 

επεξεάδεηαη.

Anderson et al. J Urol 1992; Arap et al. J Androl 2007; Visser et al. BJU Int 2003



Πρόγνωςη

Τα επίπεδα ηων ανδπογόνων επηπεάζονηαι;

Πεηξακαηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ κείσζε ησλ αλδξνγόλσλ ίζσο

ιόγσ νμεηδσηηθνύ ζηξεο.

Κιηληθά δεδνκέλα δελ απνδεηθλύνπλ θάπνηα αιινίσζε ηεο

νξκνληθήο ιεηηνπξγίαο.

Arap et al. J Androl 2007

TIP 14

Μεηά ηελ αλάηαμε παξαηεξείηαη παξνδηθά αύμεζε ησλ 

FSH,LH, T



Πρόγνωςη

Επηπεάζονηαι ηα επίπεδα ηου ΝΟ ζηον πεϊκό ιζηό;

Δελ ππάξρεη αιιαγή ζηελ ηθαλόηεηα ράιαζεο ησλ ιείσλ κπτθώλ

ηλώλ ηνπ πετθνύ ηζηνύ (πεηξακαηηθά δεδνκέλα)

Ozkan et al. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2007


