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σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε ριζική αιδοιεκτομή για νεοπλασίες του αιδοίου 
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Εισαγωγή/Σκοπός: Σκοπός είναι η παρουσίαση της συμβολής της πλαστικής χειρουργικής για την συρραφή 

μεγάλων περινεϊκών ελλειμμάτων μετά από επεμβάσεις ριζικής αιδοιεκτομής για την αντιμετώπιση νεοπλασιών 

του αιδοίου. 

Υλικό και Μέθοδος: Μετά από αναδρομική ανασκόπηση των φακέλων των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην 

Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του ΑΠΘ κατά το χρονικό διάστημα 01/2005 έως 12/2014, βρέθηκε πως 

5(7.5%) από τους 67 ασθενείς με καρκίνο του αιδοίου χρειάστηκαν τη συνδρομή πλαστικού χειρουργού για την 

αποκατάσταση του περινεϊκού ελλείμματος. 

Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία ήταν 65.4 έτη και ο μέσος δείκτης μάζας σώματος ήταν 28,8 kg/m2. H μέση 

επιφάνεια του περινεϊκού ελλείμματος ήταν 317,14cm2. Δημιουργήθηκαν 1 μυοδερματικός κρημνός από ορθό 

κοιλιακό μυ, 2 δερμοτοϋποδόριοι κρημνοί τύπου V-Y για πρωτογενή αντιμετώπιση νόσου Paget, 1 τοπικά 

εκτεταμένος δερματοϋποδόριος κρημνός για τοπική υποτροπή νόσου Paget, και 4 δερματοϋποδόριοι κρημνοί 

δίκην «λοτού» για τοπικές υποτροπές καρκίνου αιδοίου. Η μέση διεγχειρητική μετάγγιση ήταν 450ml, με μέση 

διάρκεια επέμβασης 220 λεπτά και μέση διάρκεια νοσηλείας 17 ημέρες. Η μέση διάρκεια παραμονής των 

παροχετεύσεων ήταν11 ημέρες. Σε 2 ασθενείς υπήρξε μερική διάσπαση του κρημνού και χρειάστηκαν στη μία 

58 ημέρες και στην άλλη 63 ημέρες νοσηλείας. Μία ασθενής εμφάνισε δεύτερη υποτροπή σε βουβωνικό 

λεμφαδένα σε 4 μήνες και μία άλλη ασθενής εμφάνισε τοπική υποτροπή και στένωση του πρωκτικού δακτυλίου 

σε 6 μήνες και μετάσταση σε βουβωνικό λεμφαδένα σε 28 μήνες μετά την πλαστική αποκατάσταση.  

Συμπεράσματα: H αντιμετώπιση των γυναικών με νεοπλασίες αιδοίου σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί τη 

συνεργασία των πλαστικών χειρουργών προκειμένου να αποκατασταθούν μεγάλα περινεϊκά ελλείμματα. 

 

 


